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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľ EÚ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov (GHG) o 30 % možno v plnej miere 
podporiť za predpokladu, že sa ostatné rozvinuté časti sveta a rozvojové krajiny s vyspelejším 
hospodárstvom zaviažu k porovnateľnému primeranému zníženiu emisií. Podporiť môžeme 
taktiež záväzok znížiť emisie GHG do roku 2020 minimálne o 20 % bez ohľadu na akúkoľvek 
medzinárodnú dohodu.

EÚ vytvorila systém obchodovania s emisiami (EÚ ETS) ako základ svojej stratégie 
znižovania emisií skleníkových plynov (GHG) nákladovo efektívnym a hospodársky účinným 
spôsobom. Trhovo orientovaný nástroj je nástrojom nedoceniteľného významu a to, že 
Európa vytvorila najväčší trh s CO2 na svete a že pre CO2 sa stanovila cena, je znakom jeho 
nesmierne veľkého potenciálu. Doterajšie skúsenosti však ukazujú, že existuje priestor 
na zlepšenie smernice o EÚ ETS, takže súčasný návrh na zmenu a doplnenie a rozšírenie 
systému obchodovania s emisiami je vítaný.

Treba vyzdvihnúť kvalitu návrhu Komisie: prechodom na systém limitovaných kvót pre celú 
EÚ sa zlepší súdržnosť a predvídateľnosť EÚ ETS a zároveň sa vyriešia vážne problémy 
súčasného systému týkajúce sa konkurencieschopnosti. Obchodovanie s kvótami formou 
aukcie predstavuje racionálny a transparentný spôsob rozdeľovania zodpovednosti. Privítať 
treba aj návrh Komisie jasne vymedziť kritériá používania kreditov z projektov CDM a JI.

Pokiaľ ide o možný priestor na zlepšenie tohto návrhu:

Panuje názor, že systém EÚ ETS by mal byť vytvorený tak, aby bolo možné prepojiť ho 
so všeobecným systémom obchodovania s emisiami v prípade, že dôjde k uzavretiu 
medzinárodnej dohody. Rovnako je však dôležité, aby bol tento systém funkčný aj 
bez medzinárodnej dohody.

V prípade neuzavretia medzinárodných záväzných dohôd, medzi ktoré patria aj kvantitatívne 
kompromisy pre jednotlivé sektory, je hlavným problémom, ktorý si vyžaduje primerané 
riešenie, riziko presunu emisií CO2 (t. j. presúvanie činností, pri ktorých sa tvoria emisie 
GHG, z EÚ do tretích krajín), a tým aj zvýšenie emisií na celom svete a ohrozenie 
hospodárskych aktivít EÚ.

Klasifikácia priemyselných odvetví podľa ich ohrozenosti presunom emisií uhlíka, je zložitý a 
veľmi dôležitý proces. Mala by sa vykonať úplne transparentne a v čo najkratšom čase, aby sa 
pre priemyselné odvetvia zvýšila predvídateľnosť. Zohľadniť sa musí aj priamy a nepriamy 
vplyv očakávaného zvýšenia cien vstupov. Bezplatné kvóty by mali byť spojené s jasnými 
referenčnými kritériami vo všetkých prípadoch, kedy medzinárodné dohody nezaručujú 
konkurenčnú neutralitu aukcií. Túto klasifikáciu treba uskutočniť na základe konzultácie 
s Európskym parlamentom, Radou a príslušnými odvetviami a pododvetviami.

Zásada, podľa ktorej budú členské štáty pri aukciách prideľovať kvóty dražiteľom s najvyššou 
ponukou vrátane finančného odvetvia, nie je ešte veľmi jasná a vyžaduje si podrobné 
objasnenie. Napriek tomu, že táto nová možnosť na trhu je pre subjekty pôsobiace 
na finančných trhoch zjavne zaujímavá, treba mať stále na očiach všeobecný cieľ znížiť GHG, 
najmä pokiaľ ide o jeho dosiahnuteľnosť pre primárne subjekty (znečisťovatelia CO2) za 
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primerané ceny. Realizácia aukcií v praxi je kľúčovým prvkom prepracovaného návrhu ETS a 
musí byť preto predmetom spolurozhodovacieho procesu.

Podobne sa nesmú zaujímavé príjmy z aukcií, s ktorými členské štáty počítajú, považovať 
za nový zdroj príjmov na pokrytie aktuálneho deficitu, ale skôr za novú strategickú príležitosť 
na podporu trvalo udržateľného rozvoja, úsilia o zmierňovanie zmien klímy, technologických 
inovácií a výskumu, ako aj prostriedok pomoci rozvojovým, najmä najmenej rozvinutým 
krajinám, v procese ich adaptácie. Tieto priority si budú vyžadovať náležitú transparentnosť 
voči EP a občanom, ako aj osobitnú kontrolu, pokiaľ ide o záležitosti hospodárskej súťaže a 
štátnej pomoci.

Okrem toho skúsenosti z prvých dvoch fáz svedčia o tendencii zaťažovať konečných 
spotrebiteľov viacerých priemyselných odvetví, predovšetkým energetického priemyslu, 
vysokými nákladmi. Obchodovanie s aukciami v energetickom sektore v plnej miere bude 
vyžadovať náležitú kontrolu, ako aj skutočné úsilie výrobcov energie o zníženie emisií 
v rámci sektora. Odhadované riziko, že pre konečného spotrebiteľa sa ceny energie zvýšia, 
vyvoláva vážne obavy, pokiaľ ide o ich podiel na inflačných tlakoch v rámci Európy, na 
sociálnom a hospodárskom vplyve na domácnosti s nízkymi alebo vysokými príjmami, ako aj 
o ich nepriamy vplyv na celkové náklady spotrebiteľov energie v hospodárskych odvetviach.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20 % nižších, než sú hodnoty z roku 
1990 a o 30 % nižších v prípade, ak sa k 
podobných zníženiam emisií skleníkových 
plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade s ich zodpovednosťou. Do roku 
2050 by mala byť úroveň celosvetových 

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20 % nižších, než sú hodnoty z roku 
1990 a o 30 % nižších v prípade, ak sa k 
podobných zníženiam emisií skleníkových 
plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade s ich zodpovednosťou. Do roku 
2050 by mala byť úroveň celosvetových 
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emisií skleníkových plynov o 50 % nižšia 
než v roku 1990. Na dosiahnutí uvedeného 
zníženia emisií sa majú podieľať všetky 
hospodárske odvetvia.

emisií skleníkových plynov o 50 % nižšia 
než v roku 1990. Na dosiahnutí uvedeného 
zníženia emisií sa majú podieľať všetky 
hospodárske odvetvia vrátane 
medzinárodnej leteckej dopravy, 
námornej dopravy a cementárenského 
priemyslu. Emisie z medzinárodnej 
námornej dopravy by sa mali zahrnúť do 
systému obchodovania s emisiami EÚ do 
roku 2015 alebo inak začleniť do 
akéhokoľvek rozhodnutia o úsilí 
členských štátov znižovať emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť do 
roku 2020 záväzky Spoločenstva týkajúce 
sa znižovania emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie  7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Významným zdrojom zachytávania 
a ukladania oxidu uhličitého sú rastúce 
stromy, lesy a ich deriváty. Drevo, ktoré je 
náhradou fosílneho paliva, je navyše 
pomocníkom v boji proti skleníkovému 
efektu. Lesy sú preto skutočnou prírodnou 
zásobárňou uhlíka. Keď sa však drevo 
z lesov vyťaží a spáli, uhlík sa vypustí do 
atmosféry. Aby sa obmedzili zmeny klímy, 
dôležité je zaviesť mechanizmy ochrany 
lesov.

Odôvodnenie

Podľa výpočtov prispievajú zmeny vo využívaní pôdy (napríklad odlesňovanie v tropických 
oblastiach) k vzniku 20 % celosvetových emisií skleníkových plynov. Na samotné 
odlesňovanie údajne pripadajú ročné celosvetové emisie skleníkových plynov vo výške 6 
miliárd ton ekvivalentu CO2.

Len v samotnom Francúzsku predstavuje samotné ukladanie 15,6 miliónov ton oxidu 
uhličitého, pričom sa zachytáva 10 %  emisií skleníkových plynov. Nahradzovanie 
sa odhaduje na 14 miliónov ton CO2. Bez lesov a dreva by Francúzsko produkovalo o 108 
miliónov ton oxidu uhličitého viac, t. j. viac o 20 %.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7b) Pokiaľ ide o významný potenciál 
lesov pre znižovanie globálneho 
otepľovania, mali by sa poskytovať 
stimuly na skvalitňovanie a rozvoj tohto 
sektora a zohľadňovať pritom ostatné 
spôsoby využitia lesov. 

Odôvodnenie

V správe Medzivládneho výboru pre zmenu klímy (IPCC) sa uvádza, že z dlhodobého 
hľadiska poskytuje najväčší prínos pokiaľ ide o zmierňovanie zmeny klímy trvalo udržateľný 
rozvoj lesov, ktorého cieľom je zachovanie alebo zvýšenie úrovne ukladania uhlíka 
prostredníctvom produkcie dreva, celulózy a energie zo spaľovania dreva. Tento cieľ je 
uvedený tiež v uznesení Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007, ktoré vyzýva Komisiu, 
aby do ETS zaradila určité lesnícke činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 

(15) Vzhľadom na značné úsilie vynaložené
na boj so zmenou klímy a na 
prispôsobovanie sa jej nevyhnutným 
následkom je vhodné využiť minimálne 90 
% z výnosov z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na zníženie emisií 
skleníkových plynov, na prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy, na financovanie 
výskumu a vývoja priemyselných odvetví 
v rozsahu pôsobnosti tejto smernice v 
oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
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podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté výnosy 
verejných orgánov z aukcie kvót, berúc do 
úvahy potenciálne znížený príjem z daní zo 
zisku spoločností. Okrem toho výnosy 
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES. 

o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu a 
uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté výnosy 
verejných orgánov z aukcie kvót, berúc do 
úvahy potenciálne znížený príjem z daní zo 
zisku spoločností. Okrem toho výnosy 
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
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bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty. Odvetvie výroby 
elektrickej energie by však malo naďalej 
vyvíjať intenzívne úsilie o zníženie 
vlastných emisií. Každé ďalšie presúvanie 
nákladov sa bude musieť vyhodnotiť a 
analyzovať, najmä pokiaľ ide o jeho 
podiel na inflačných tlakoch v rámci 
Európskej únie a na sociálnom a 
hospodárskom vplyve na domácnosti 
s nízkymi alebo strednými príjmami, ako 
aj ich nepriamy vplyv na celkové náklady 
pre spotrebiteľov energie v hospodárskych 
odvetviach. Orgány hospodárskej súťaže 
by mali byť mimoriadne obozretné 
pri regulovaní zneužívania trhovej moci, 
ku ktorému dochádza nadmerným a/alebo 
nevyrovnaným zvyšovaním cien energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom by 
bezplatné pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 
celkových emisií Spoločenstva v období od 
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel z 
celkového ročného množstva emisií 
v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne 
pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo a to až 
do roku 2020, keď bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať. 

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa malo 
zdarma prideliť 100 % kvót v prípade, že 
nejestvuje žiadna účinná a overiteľná 
medzinárodná dohoda a/alebo 
medzinárodná odvetvová dohoda. 
V prípade, že takáto dohoda existuje, by sa
mal vytvoriť prechodný systém, v ktorom 
by pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 
celkových emisií Spoločenstva v období od 
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel 
z celkového ročného množstva emisií 
v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne 
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pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo, a to až 
do roku 2020, keď sa bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať.

Odôvodnenie

Ako odôvodnenie 13. Keďže stanoveným cieľom ETS je znižovať emisie CO2 pri najnižších 
nákladoch pre hospodárstvo (odôvodnenie 1), bezplatné prideľovanie je pre toto odvetvie 
najúčinnejším spôsobom prideľovania s výnimkou sektoru výroby energie. Jedinou výhodou 
obchodovania formou aukcií je, že systém rozširujú o technológie, pri ktorých nevznikajú 
emisie CO2, ktoré nie sú súčasťou ETS, ako je výroba jadrovej energie, hydroenergie a 
veternej energie. Obchodovanie formou aukcií preto môže mať svoje opodstatnenie v odvetví 
výroby elektrickej energie, ale je menej efektívne v ostatných odvetviach priemyslu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa 
minimalizovali narušenia hospodárskej 
súťaže v Spoločenstve. V týchto pravidlách 
by sa mali zohľadniť najúčinnejšie 
techniky v oblasti skleníkových plynov 
a energie, alternatívne riešenia a výrobné 
procesy, používanie biomasy, obnoviteľné 
zdroje energie, ako aj zachytávanie 
a ukladanie skleníkových plynov. Takéto 
pravidlá by nemali podporovať zvyšovanie 
emisií a mali by zaručiť obchodovanie 
formou aukcie so stále väčším podielom 
kvót. Aby bolo zaručené správne 
fungovanie trhu, je potrebné určiť 
pridelenia kvót ešte pred začiatkom 
obdobia obchodovania. Rovnako je 
potrebné, aby tieto pravidlá zabránili 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže na trhoch s elektrickou energiou 
a dodávkami tepla priemyselným 
zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve a 
odvetvových referenčných kritérií, aby sa 
minimalizovali narušenia hospodárskej 
súťaže v Spoločenstve. V týchto pravidlách 
a referenčných kritériách by sa mali 
zohľadniť najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, alternatívne 
riešenia a výrobné procesy, používanie 
biomasy, obnoviteľné zdroje energie, 
kogenerácia, ako aj zachytávanie 
a ukladanie skleníkových plynov. Takéto 
pravidlá by nemali podporovať zvyšovanie 
emisií a mali by zaručiť obchodovanie 
formou aukcie so stále väčším podielom 
kvót. Aby bolo zaručené správne 
fungovanie trhu, je potrebné určiť 
pridelenia kvót ešte pred začiatkom 
obdobia obchodovania. Rovnako je 
potrebné, aby tieto pravidlá zabránili 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže na trhoch s elektrickou energiou 
a dodávkami tepla priemyselným 
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vzťahovať na nových účastníkov na trhu 
vykonávajúcich rovnaké činnosti ako 
existujúce zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty,
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 
vzťahovať na nových účastníkov na trhu 
vykonávajúcich rovnaké činnosti ako 
existujúce zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty 
s výnimkou elektriny vyrábanej pre 
vlastnú spotrebu v procesoch priemyselnej 
výroby z odpadových plynov. Kvóty, ktoré 
zostali v rezerve pre nových účastníkov na 
trhu v roku 2020, by sa mali vydražiť.

Odôvodnenie

Kým sa neuzavrie skutočná medzinárodná dohoda s merateľnými a overiteľnými kritériami, 
Komisia musí povoliť priemyselným odvetviam ohrozeným presunom emisií CO2 bezplatné 
pridelenie kvót nielen prostredníctvom harmonizovaných pravidiel platných v celom 
Spoločenstve, ale najmä prostredníctvom odvetvových referenčných kritérií vopred 
prediskutovaných s príslušnými odvetviami.

Kogenerácia je energeticky účinný výrobný proces a nemala by byť z tohto zoznamu vylúčená. 

Odpadové plyny pochádzajúce z výrobných procesov sa musia použiť hneď po ich produkcii. 
Na zabezpečenie ich účinnej obnovy sa musí pri používaní týchto plynov umožniť maximálna 
miera pružnosti. Využívanie odpadových plynov z  postupov výroby elektrickej energie 
prispieva k zachovaniu zdrojov a znižovaniu emisií CO2. Elektrická energia vyrobená za 
takýchto osobitných podmienok by sa mala vylúčiť z obchodovania formou aukcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode a/alebo medzinárodných 
odvetvových dohodách, ktorých cieľom je
obmedziť nárast globálneho otepľovania o 
maximálne 2°C, pričom výraznou 
podporou pre Spoločenstvo je pokrok, 
ktorý sa v tejto súvislosti dosiahol na Bali. 
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pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót. 

V prípade, že by sa iné rozvinuté krajiny 
a iní významní pôvodcovia emisií 
skleníkových plynov nepripojili k tejto 
medzinárodnej dohode, mohlo by to viesť 
k zvýšeniu emisií skleníkových plynov 
v tretích krajinách, kde priemysel 
nepodlieha porovnateľným obmedzeniam 
emisií CO2 (tzv. presun emisií CO2) 
a zároveň by sa hospodársky znevýhodnili 
niektoré energeticky náročné priemyselné 
odvetvia a pododvetvia v Spoločenstve, 
ktoré sú vystavené hospodárskej súťaži. To 
by mohlo ohroziť integritu životného 
prostredia a účinnosť opatrení 
Spoločenstva. Spoločenstvo na riešenie 
rizika týkajúceho sa presunu emisií CO2
pridelí bezplatné kvóty až do výšky 100 % 
odvetviam alebo pododvetviam, ktoré 
spĺňajú príslušné kritériá. Vymedzenie 
týchto odvetví alebo pododvetví a 
požadovaných opatrení bude predmetom 
opätovného posúdenia, aby sa zabezpečilo, 
že sa prijmú potrebné opatrenia a že 
nedôjde k nadmernej kompenzácii. V 
prípade tých špecifických odvetví alebo 
pododvetví, kde je možné náležite 
odôvodniť, že riziku presunu emisií CO2
nemožno predísť inak, kde výroba 
elektrickej energie tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
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rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa mohlo 
prideliť viac bezplatných kvót, resp. by 
bolo vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií uhlíka 
a zariadenia z tretích krajín dostali na 
porovnateľnú úroveň. Takýto systém by 
mohol uvaliť na dovozcov požiadavky, 
ktoré by neboli o nič priaznivejšie ako 
požiadavky vzťahujúce sa na zariadenia 
v rámci EÚ, napríklad vyžadovať 
odovzdávanie kvót. Taký postup však musí 
byť v súlade s princípmi Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC), predovšetkým
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala do 30. januára 2010
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
CO2. Po konzultácii so sociálnymi 
partnermi a dotknutými zúčastnenými 
stranami by sa v návrhu predloženom 
Európskemu parlamentu a Rade mali
tieto odvetvia a pododvetvia určiť a mali 
by sa pre ne stanoviť kritériá. V tomto 
návrhu by sa mal vziať do úvahy aj možný 
neúspech, keď sa nepodarí dospieť 
k medzinárodnej dohode 
obsahujúcej povinné zníženia CO2, a teda 
alternatívne riešenia k medzinárodnej 
dohode. Základom analýzy by mal byť 
odhad štruktúry nákladov na zariadenia v 
EÚ a mimo nej a neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní so 
zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Komisia by mala 
monitorovať potenciálny vplyv z hľadiska 
hospodárskej súťaže a zamestnanosti 
na výrobcov so sídlom v EÚ, na ktorých sa 
vo vlastných výrobných postupoch 
vzťahujú povinné zníženia CO2. Taký 
postup však musí byť v súlade s princípmi 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), predovšetkým s princípom 
spoločných, no diferencovaných 
zodpovedností a príslušných schopností, s 
ohľadom na konkrétnu situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Odôvodnenie

Kritériá na určenie a klasifikáciu odvetví, ktorých sa týka presun emisií CO2, sa musia 
vypracovať oveľa skôr ako navrhuje Komisia, aby bolo možné urobiť prognózu v súvislosti s 
príslušnými priemyselnými odvetviami; musia sa zohľadniť priame a nepriame vplyvy na 
výrobcov so sídlom v EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva je potrebné harmonizovať 
používanie kreditov za zníženie emisií 
mimo Spoločenstva prevádzkovateľmi v 
rámci systému Spoločenstva. V Kjótskom 
protokole a v dohovore UNFCCC sa 
stanovujú kvantifikované emisné ciele pre 
rozvinuté krajiny na obdobie od roku 2008 
do roku 2012 a ustanovujú sa v nich 
certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) z 
Mechanizmu čistého rozvoja (CDM) 
a projektov spoločnej implementácie a ich 
používanie v rozvinutých krajinách s 
cieľom splniť časť týchto cieľov. Zatiaľ čo 
Kjótsky protokol nepovoľuje vydávanie 
ERU po roku 2013 bez toho, aby boli 
kvantifikované nové emisné ciele pre 
hostiteľské krajiny, kredity CDM by 
potenciálne mohli byť vydávané aj naďalej. 
Po uzavretí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa plánuje ďalšie 
používanie CER a ERU v krajinách, ktoré 
budú zmluvnými stranami tejto dohody. 
V prípade, že k uzavretiu takej dohody 
nedôjde, malo by plánované ďalšie 
používanie CER a ERU nepriaznivý vplyv 
na túto motiváciu a skomplikovalo by sa 
dosiahnutie cieľa Spoločenstva zvýšiť 
podiel obnoviteľných zdrojov energie. 
CER a ERU majú byť používané v súlade 
s cieľmi Spoločenstva podporovať 
energetickú účinnosť, inovácie 
a technologický rozvoj a dosiahnuť, aby
podiel energie z obnoviteľných zdrojov do 
roku 2020 tvoril 20 % celkovej produkcie. 
Ak je to v súlade s dosahovaním 

(21) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva je potrebné harmonizovať 
používanie kreditov za zníženie emisií 
mimo Spoločenstva prevádzkovateľmi v 
rámci systému Spoločenstva. V Kjótskom 
protokole a v dohovore UNFCCC sa 
stanovujú kvantifikované emisné ciele pre 
rozvinuté krajiny na obdobie od roku 2008 
do roku 2012 a ustanovujú sa v nich 
certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) z 
Mechanizmu čistého rozvoja (CDM) 
a projektov spoločnej implementácie a ich 
používanie v rozvinutých krajinách s 
cieľom splniť časť týchto cieľov. Zatiaľ čo 
Kjótsky protokol nepovoľuje vydávanie 
ERU po roku 2013 bez toho, aby boli 
kvantifikované nové emisné ciele pre 
hostiteľské krajiny, kredity CDM by 
potenciálne mohli byť vydávané aj naďalej. 
Po uzavretí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa plánuje ďalšie 
používanie CER a ERU v krajinách, ktoré 
budú zmluvnými stranami tejto dohody. 
V prípade, že k uzavretiu takej dohody 
nedôjde, malo by plánované ďalšie 
používanie CER a ERU nepriaznivý vplyv 
na túto motiváciu a skomplikovalo by sa 
dosiahnutie cieľa Spoločenstva zvýšiť 
podiel obnoviteľných zdrojov energie. 
CER a ERU by sa mali využívať v súlade 
s cieľom Spoločenstva podporovať 
energetickú účinnosť, inovácie 
a technologický rozvoj a do roku 2020 
vyrábať 20 % energie z obnoviteľných 
zdrojov. Ak je to v súlade s dosahovaním 
uvedených cieľov, je potrebné zabezpečiť 



PE406.161v04-00 14/46 AD\741397SK.doc

SK

uvedených cieľov, je potrebné zabezpečiť 
možnosť uzatvorenia dohody s tretími 
krajinami s cieľom poskytnúť motivácie na 
zníženie emisií v týchto krajinách, ktoré 
prinesú skutočné ďalšie zníženia emisií 
skleníkových plynov a budú stimulovať 
inovácie v podnikoch so sídlom v 
Spoločenstve a technologický rozvoj v 
tretích krajinách. Také dohody môže 
ratifikovať viac krajín. Keď Spoločenstvo 
uzatvorí prijateľnú medzinárodnú dohodu, 
mal by sa rozšíriť prístup ku kreditom z 
projektov uskutočnených v tretích 
krajinách a zároveň by sa mala zvýšiť 
úroveň zníženia emisií, ktorá sa má 
dosiahnuť prostredníctvom systému 
Spoločenstva.

možnosť uzatvorenia dohody s tretími 
krajinami s cieľom poskytnúť motivácie na 
zníženie emisií v týchto krajinách, ktoré 
prinesú skutočné ďalšie zníženia emisií 
skleníkových plynov a budú stimulovať 
inovácie v podnikoch so sídlom v 
Spoločenstve a technologický rozvoj v 
tretích krajinách. Také dohody môže 
ratifikovať viac krajín. Keď Spoločenstvo 
uzatvorí prijateľnú medzinárodnú dohodu, 
mal by sa rozšíriť prístup ku kreditom z 
projektov uskutočnených v tretích 
krajinách a zároveň by sa mala zvýšiť 
úroveň zníženia emisií, ktorá sa má 
dosiahnuť prostredníctvom systému 
Spoločenstva. V odvetviach, ktoré sú 
ohrozené presunom emisií CO2, by však 
nemali byť k dispozícii kredity súvisiace 
s projektmi CDM a s projektmi spoločnej 
implementácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k ostatným priemyselným odvetviam, ktoré 
dočasne využívajú bezplatné kvóty, a nie 
ako k výrobcom elektrickej energie. To 
znamená, že je potrebné prideliť 80 % 
bezplatných kvót v roku 2013, no potom 
sa množstvo bezplatne pridelených kvót 
pre odvetvie leteckej dopravy bude musieť 
každoročne znižovať o rovnaké množstvo 
a v roku 2020 sa už bezplatné kvóty 
nebudú prideľovať. Spoločenstvo a jeho 
členské štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 

(33) [Letectvo je energeticky náročným 
odvetvím priemyslu, ako sa uvádza 
v smernici Rady 2003/96/ES z 27. októbra 
2003 o reštrukturalizácii právneho rámca 
spoločenstva pre zdaňovanie 
energetických výrobkov a elektriny1. 
Keďže neexistuje použiteľné alternatívne 
palivo, letectvo je plne závislé od kerozínu 
a má veľmi vysoké náklady na znižovanie 
emisií. Prevádzkovatelia lietadiel majú 
obmedzenú možnosť presunúť náklady 
na kvóty CO2 na spotrebiteľov.
Spoločenstvo a jeho členské štáty by sa 
mali naďalej snažiť o dosiahnutie dohody v 
otázke globálnych opatrení na zníženie 
emisií skleníkových plynov v leteckej 
doprave. Pokiaľ nebude uzavretá 
globálna dohoda o globálnych 
opatreniach na zníženie emisií 
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preskúmania systému Spoločenstva.] skleníkových plynov v leteckej doprave, 
existuje vážne riziko odklonenia dopravy 
a presunu emisií CO2, najmä v prípade, že 
sa bude v tomto odvetví v rámci systému 
obchodovania s emisiami EÚ vo veľkej 
miere uplatňovať obchodovanie formou 
aukcií. Miera obchodovania formou 
aukcie s kvótami súvisiacimi s leteckou 
dopravou by mala odrážať riziko presunu 
emisií CO2 a vplyv systému obchodovania 
s emisiami EÚ na konkurencieschopnosť 
letectva v Európskej únii.
_______________
1 Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.

Odôvodnenie

Vzhľadom na osobitný charakter odvetvia leteckej dopravy je podľa návrhu Komisie 
(KOM(2006)0818) jeho začlenenie do systému obchodovania s emisiami EÚ tiež predmetom 
prebiehajúcej revízie smernice 2003/87/ES. O miere obchodovania vo forme aukcie v letectve 
sa v rámci všeobecnej revízie rozhodne po skončení dôkladného prieskumu vplyvu presunu 
emisií CO2 a vplyvu na konkurencieschopnosť letectva EÚ, ktorý je v súčasnosti predmetom 
štúdie Európskej komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) „nový účastník“ znamená akékoľvek 
zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo 
viac činností uvedených v prílohe I a ktoré 
po predložení zoznamu uvedeného v 
článku 11 ods. 1 Komisii získalo povolenie 
na emisie skleníkových plynov;“

(h) „nový účastník“ znamená akékoľvek 
zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo 
viac činností uvedených v prílohe I a ktoré 
po predložení zoznamu uvedeného v 
článku 11 ods. 1 Komisii získalo povolenie 
na emisie skleníkových plynov alebo 
aktualizáciu svojho povolenia na emisie 
skleníkových plynov v dôsledku zmeny vo 
svojom charaktere alebo fungovaní alebo 
v dôsledku svojho rozšírenia alebo fyzickej 
zmeny vplyvom výrazného zvýšenia 
kapacity existujúceho zariadenia;“
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Odôvodnenie

Pokiaľ ide o zásadu nediskriminácie, všetci výrobcovia by v záujme zaistenia rovnakých 
podmienok mali mať právo na pridelenie porovnateľného množstva bezplatných kvót na 
základe cieľa efektívnosti (t. j. referenčných kritérií) vždy pri otvorení nového zariadenia 
alebo pri zvýšení kapacity existujúceho zariadenia, kým návrh Komisie obmedzuje bezplatné 
prideľovanie na prvý prípad. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje ukončenie prevádzky zastaraných 
a neefektívnych zariadení a presun výroby na centralizované moderné výrobné jednotky, ktoré 
sa dokážu vysporiadať s potrebnými vysokými investíciami na základe využitia úspor 
z rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 2003/87/ES
Článok 3 – písmeno t 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „spaľovacie zariadenie“ znamená každú 
stacionárnu technickú jednotku, v ktorej sa 
palivá okysličujú a vyrábajú teplo a/alebo 
mechanickú energiu, a v ktorej sa 
vykonávajú ostatné priamo s tým spojené 
činnosti vrátane mokrého čistenia 
odpadového plynu;

(t) „spaľovacie zariadenie“ znamená každú 
stacionárnu technickú jednotku, v ktorej sa 
palivá okysličujú a vyrábajú teplo a/alebo 
mechanickú energiu, a v ktorej sa 
vykonávajú ostatné priamo s tým spojené 
činnosti vrátane mokrého čistenia 
odpadového plynu. Recyklácia podľa 
prílohy IIb smernice 91/156/EHS je však 
z tohto vymedzenia pojmu vyňatá.

Odôvodnenie

Jedným z cieľov klimatického balíka EÚ je podporovať recyklovanie. Nemá preto význam 
zahrnúť recyklačné operácie do systému, v ktorom budú penalizované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 2003/87/ES
Článok 3 – písmeno ua (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ua) „dočasné certifikované zníženie 
emisií“ alebo „tCER“ znamená jednotku, 
ktorá vznikla ako výsledok projektu 
zalesňovania alebo opätovného 
zalesňovania a ktorej platnosť uplynie na 
konci záväzného obdobia nasledujúceho 
po období, v ktorom vznikla, v súlade s 
článkom 12 Kjótskeho protokolu k
Rámcovému dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC);

Odôvodnenie

Riziko nestálosti lesov sa v procese CDM rieši vytvorením dočasných kreditov; opatrenia boli 
stanovené na konferencii v Miláne v roku 2003 (rozhodnutie 19/CP/9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 2003/87/ES
Článok 3 – písmeno ub (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ub) „odvetvia vystavené značnému riziku 
presunu emisií CO2“ sú odvetvia určené 
v súlade s kritériami článku 10a ods. 9;

Odôvodnenie

Objasnenie ohrozených odvetví s uvedením odkazu na kritériá a novú prílohu Ia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 9a – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade zariadení, ktoré sú do systému 
Spoločenstva začlenené len na obdobie od 
roku 2013, členské štáty zabezpečia, že 
prevádzkovatelia takýchto zariadení môžu 
nezávisle predkladať príslušným orgánom 
overené údaje o emisiách, aby mohli 
zohľadniť množstvo kvót, ktoré sa majú 
vydať.

2. V prípade zariadení, ktoré sú do systému 
Spoločenstva začlenené len na obdobie od 
roku 2013, členské štáty zabezpečia, že 
prevádzkovatelia takýchto zariadení 
predložia príslušným orgánom náležite 
riadne podložené a nezávisle overené 
údaje o emisiách, aby mohli zohľadniť 
množstvo kvót, ktoré sa majú vydať.

Odôvodnenie

Ak majú byť tieto údaje zohľadnené v súvislosti množstvom kvót, ktoré sa majú vydať, musí 
byť predkladanie povinné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Aspoň 20 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 
vrátane všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku by sa malo použiť takto:

3. Aspoň 50 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 
vrátane všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku by sa malo použiť takto:

Odôvodnenie

Výsledkom obchodovania s kvótami formou aukcie musí byť presun finančných prostriedkov 
od znečisťujúcich priemyselných odvetví smerom k činnostiam, pri ktorých sa rozvíjajú 
obnoviteľné zdroje energie, ukladá sa CO2, alebo sa predchádza uvoľňovaniu CO2.

Základnou podmienkou pokračovania vo využívaní tropických pralesov musí byť proces 
certifikácie zodpovedajúci šiestim helsinským kritériám trvalo udržateľného rozvoja, 
predovšetkým šiestemu kritériu týkajúcemu sa sociálno-ekonomických prínosov. 

V EÚ sa 10 až 20 % emisií skleníkových plynov kompenzuje sektorom lesníctva a drevárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
vrátane príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, na prispôsobenie dôsledkom 
zmeny klímy a financovanie výskumu a 
vývoja v oblasti znižovania emisií 
a prispôsobovania sa dôsledkom zmeny 
klímy vrátane účasti na iniciatívach 
v rámci európskeho strategického plánu pre 
energetické technológie;

(a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
vrátane príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, na prispôsobenie sa dôsledkom 
zmeny klímy a financovanie výskumu a 
vývoja priemyselných odvetví 
v rozsahu pôsobnosti tejto smernice
v oblasti znižovania emisií 
a prispôsobovania sa dôsledkom zmeny 
klímy vrátane účasti na iniciatívach 
v rámci európskeho strategického plánu pre 
energetické technológie a európskych 
technologických platforiem;

Odôvodnenie

Keďže jedným zo základných predpokladov systému Spoločenstva je, že zariadenia, ktoré sa 
nachádzajú v jeho rámci, môžu v podstatnej miere prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti 
znižovania emisií, príjmy z týchto zariadení by sa mali venovať na ich dosahovanie. 
Technologické platformy EÚ sú úspešným nástrojom a mali by sa posilniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) na zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, najmä z uhoľných 
elektrární;

(c) na zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov;

Odôvodnenie

Keďže jedným zo základných predpokladov systému Spoločenstva je, že zariadenia, ktoré sa 
nachádzajú v jeho rámci, môžu v podstatnej miere prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti 
znižovania emisií, príjmy z týchto zariadení by sa mali venovať na ich dosahovanie. 
Technologické platformy EÚ sú úspešným nástrojom a mali by sa posilniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

(d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách, 
predovšetkým prostredníctvom vytvorenia 
postupov certifikácie a ďalších opatrení 
v členských štátoch alebo v ich regiónoch 
s cieľom podporiť príspevok lesov 
a drevárskeho priemyslu v boji proti 
globálnemu otepľovaniu a zmene klímy 
a zároveň zabezpečiť, aby mohli lesy 
naďalej plniť svoje ďalšie funkcie;

Odôvodnenie

Výsledkom obchodovania s kvótami formou aukcie musí byť presun finančných prostriedkov 
od znečisťujúcich priemyselných odvetví smerom k činnostiam, pri ktorých sa rozvíjajú 
obnoviteľné zdroje energie, ukladá sa CO2, alebo sa predchádza uvoľňovaniu CO2.

Základnou podmienkou pokračovania vo využívaní tropických pralesov musí byť proces 
certifikácie zodpovedajúci šiestim helsinským kritériám trvalo udržateľného rozvoja, 
predovšetkým šiestemu kritériu týkajúcemu sa sociálno-ekonomických prínosov. 

V EÚ sa 10 až 20 % emisií skleníkových plynov kompenzuje sektorom lesníctva a drevárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ga) na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti energetickej účinnosti a čistých 
technológií v odvetviach, ktoré patria do 
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pôsobnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Príjmy z obchodovania formou aukcií by sa mali v zásade používať na vytváranie budúcich 
odvetví s nízkymi emisiami uhlíka prostredníctvom opätovného investovania prostriedkov do 
príslušných odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najmenej 50 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 
sa použije na financovanie zníženia 
skleníkových plynov, zabránenie 
odlesňovaniu a degradácii a na 
prispôsobenie sa zmene klímy.

Odôvodnenie

Príjmy z obchodovania s kvótami formou aukcie by sa mali využívať na riešenie zmeny klímy, 
a to pokiaľ ide o zmierňovanie účinkov zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene, a ako 
dotácie, ktoré pomôžu financovať potrebné investície, najmä v rodinách s nízkym príjmom. 
Najmenej polovica príjmov by sa mala vyčleniť na financovanie zmierňovania a 
prispôsobovania sa a na zabraňovanie odlesňovaniu a degradácii v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zahrnú informácie 
o využití príjmov na každý z uvedených 
účelov do svojich správ predložených 
podľa rozhodnutia č. 280/2004/ES.

4. Členské štáty zahrnú informácie 
o využití príjmov na každý z uvedených 
účelov do svojich správ predložených 
podľa rozhodnutia č. 280/2004/ES,
s dôrazom na otázky vnútorného trhu, 
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štátnej pomoci a hospodárskej súťaže.
Komisia o využívaní príjmov každoročne 
informuje Európsky parlament, pričom sa 
osobitne zameria na dôsledky pre 
vnútorný trh, štátnu pomoc a 
hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania.  Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, a 
najmä malé a stredné podniky, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

5. Komisia do 31. decembra 2009 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
analytickú správu s hodnotením
harmonogramu, správy a iných aspektov
obchodovania formou aukcie a v prípade 
potreby aj návrh smernice. Cieľom tohto 
návrhu je zabezpečiť otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter priebehu aukcií. Priebeh aukcií
je navrhnutý takým spôsobom, aby 
prevádzkovatelia, a najmä malé a stredné 
podniky, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva, mali zabezpečený úplný 
prístup a aby iní účastníci neohrozovali 
priebeh aukcie ani ciele, ktoré sa týkajú 
zmeny klímy a ktoré sú dôvodom ich 
zavedenia. Návrh musí byť preto 
dostatočne podrobný, okrem iného 
v súvislosti s harmonogramom a 
frekvenciou aukcií v jednotlivých 
členských štátoch, musí vychádzať z 
vhodného rámca a riešiť pravdepodobné 
dôsledky obchodovania formou aukcie, 
najmä pokiaľ ide o:
–   špekulatívne pohyby,
–   cezhraničný vplyv na hospodársku 

súťaž,
–   vplyv prekračujúci rámec jednotlivých 

odvetví,
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–   konkurencieschopnosť európskeho 
podnikania a priemyslu, najmä malých 
a stredných podnikov,

–   inflačné tlaky a
–   sociálno-ekonomické účinky.
Praktické fungovanie aukcií je kľúčovým 
prvkom prepracovaného návrhu systému 
obchodovania s emisiami (EÚ ETS) 
a preto sa naň vzťahuje spolurozhodovací 
postup.

Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa kľúčový prvok rozšíreného systému obchodovania s emisiami (ETS) 
riešil komitologickým postupom. Výhodnejšie by bolo, keby Komisia navrhla 
spolurozhodovací postup. Keďže však takýto návrh neexistuje, treba vypracovať kritériá, 
ktoré musí Komisia dodržiavať vo svojom rozhodnutí o metódach obchodovania formou
aukcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme do 30. júna 2011 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8.

1. Do 30. júna 2011 sa prijmú plne 
harmonizované opatrenia pre celé 
Spoločenstvo, ktoré sa týkajú prideľovania 
kvót uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty. 

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa s prihliadnutím okrem iného 
na emisie z procesov zabezpečí, aby sa 
prideľovanie uskutočňovalo spôsobom, 
ktorý na jednej strane prostredníctvom 
odvetvových referenčných kritérií
motivuje k využívaniu účinných postupov 
z hľadiska skleníkových plynov a spotreby 
energie a k znižovaniu emisií, pričom sa 
zohľadnia najúčinnejšie techniky, náhrady, 
alternatívne výrobné procesy, využívanie 
biomasy, kogenerácia a zachytávanie 
a ukladanie skleníkových plynov v každom 
odvetví, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty s výnimkou elektriny 
vyrábanej z odpadových plynov v 
procesoch priemyselnej výroby, s cieľom 
použiť túto elektrinu pre vlastnú spotrebu 
prevádzkovateľa týchto výrobných 
procesov; v tomto prípade sa pridelenie 
kvót prevádzkovateľovi vykoná podľa 
sektorových referenčných kritérií 
dohodnutých pre tieto výrobné procesy. 

Komisia zabezpečí, aby sa na konečného 
spotrebiteľa neprenášali zbytočné 
náklady.
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Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie nesie so sebou významné riziko hospodárskych škôd pre 
výrobné odvetvia bez toho, aby prinášalo environmentálny úžitok, ktorý závisí len od 
dodržiavania cieľov znižovania emisií. Malo by byť preto uvedené do praxe len vtedy, ak bude 
z globálneho hľadiska harmonizované na základe mezinárodnej dohody alebo aspoň doplnené 
vhodným mechanizmom vyrovnania na hranici (border adjustment mechanism). Stanovením 
referenčného kritéria podľa najlepšej dostupnej techniky sa nemení ekonomický stimul 
zameraný na znižovanie emisií ukončením neefektívnej výroby a uplatňovaním najvyšších 
technických noriem. 

Využívaním odpadových plynov na výrobu elektriny sa prispieva k zachovaniu zdrojov a 
znižovaniu emisií CO2. Výrobca elektriny v týchto osobitných podmienkach by mal byť 
vylúčený z obchodovania formou aukcie a mala by sa naňho vzťahovať rovnaká metóda 
prideľovania kvót, aká sa uplatňuje pri príslušných zariadeniach výrobcu týchto plynov. Je to 
v súlade s jadrom bodu č. 92 oznámenia Komisie KOM(2008)830.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma tieto 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, že
bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu a/alebo medzinárodné odvetvové 
dohody o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma tieto 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa
bezplatné prideľovanie uskutočnilo len 
v prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

Mandát Komisie na rokovanie 
o medzinárodných dohodách musí byť 
založený na podrobnom hodnotení vplyvu 
možných dôsledkov pre podniky so sídlom 
v EÚ a v súlade s kritériami stanovenými 
v prílohe Ia.

Odôvodnenie

Komisia by sa mala sústrediť na uzavretie merateľných a overiteľných medzinárodných 
sektorových dohôd; ide o jediný spôsob, ako zabrániť presunu emisií CO2 a nespravodlivej 
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hospodárskej súťaži, v ktorej by boli znevýhodnené priemyselné odvetvia EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót.

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót 
s výnimkou elektriny vyrábanej 
z odpadových plynov v procesoch 
priemyselnej výroby, s cieľom použiť túto 
elektrinu pre vlastnú spotrebu 
prevádzkovateľa týchto výrobných 
procesov; v tomto prípade sa pridelenie 
kvót prevádzkovateľovi vykoná podľa 
sektorových referenčných kritérií 
dohodnutých pre tieto výrobné procesy.

Odôvodnenie

Využívaním odpadových plynov na výrobu elektriny sa prispieva k zachovaniu zdrojov a 
znižovaniu emisií CO2. Výrobca elektriny v týchto osobitných podmienkach by mal byť 
vylúčený z obchodovania formou aukcie a mala by sa naňho vzťahovať rovnaká metóda 
prideľovania kvót, aká sa uplatňuje pri príslušných zariadeniach výrobcu týchto plynov. Je to 
v súlade s jadrom bodu č. 92 oznámenia Komisie KOM(2008)830.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót.

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót s 
výnimkou elektrickej energie vyrobenej z 
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odpadových plynov z priemyselných 
výrobných procesov.

Ak sa odpadový plyn z výrobného procesu 
používa ako palivo, pridelia sa 
prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré 
produkuje odpadový plyn, kvóty podľa 
rovnakých zásad prideľovania aké sa 
uplatňujú na toto zariadenie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom predchádzajúceho pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa článku 10a ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót podľa odsekov 
3 až 6 tohto článku [a odseku 2 článku 3c] 
v roku 2013 80 % množstva určeného
v súlade s opatreniami uvedenými 
v odseku 1 a bezplatné pridelenie sa potom 
každý rok zníži o úmernú sumu, ktorej 
výsledkom bude koniec bezplatného 
prideľovania v roku 2020.

7. So zreteľom na článok 10b predstavuje 
suma bezplatne pridelených kvót podľa 
odsekov 3 až 6 tohto článku [a odseku 2 
článku 3c] v roku 2013 množstvo určené
v súlade s opatreniami uvedenými 
v odseku 1, pričom sa v prípade potreby 
zohľadní výsledok medzinárodných 
rokovaní, a bezplatné pridelenie sa potom 
každý rok zníži o úmernú sumu, čo 
povedie k ukončeniu bezplatného 
prideľovania v roku 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020 sa zariadeniam 

8. Pokiaľ ide o článok 10b, v roku 2013 
a v každom nasledujúcom roku predstavuje
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v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku 
presunu emisií CO2, pridelia bezplatné 
kvóty, ktorých množstvo môže 
predstavovať až 100 percent množstva 
určeného v súlade s odsekmi 2 až 6. 

množstvo kvót pridelených bezplatne
zariadeniam v odvetviach, ktoré čelia 
vysokému riziku presunu emisií CO2, 100 
% množstva určeného v súlade s odsekmi 2 
až 6.

Odôvodnenie

Účinnosť systému obchodovania s cieľom znižovať emisie závisí výlučne od počtu kvót v 
systéme. Spôsob, akým sa tieto kvóty nakoniec pridelia, či formou aukcie alebo s využitím 
referenčných kritérií, nemá vplyv na celkový objem kvót, a preto neovplyvní environmentálny 
výsledok, ktorý je cieľom systému. Bezplatné prideľovanie kvót je preto z pohľadu znižovania 
objemu emisií rovnako účinné ako aukcie, pričom prináša hospodárstvu nižšie náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010
a následne každé tri roky určí odvetvia, na 
ktoré sa odkazuje v odseku 8.

9. Komisia do 30 januára 2010 a následne 
každé štyri roky určí odvetvia, na ktoré sa 
odkazuje v odseku 8.

Odôvodnenie

O odvetviach, v ktorých hrozí presun emisií CO2, a o vhodných opatreniach by sa malo 
rozhodnúť čo najskôr. Prehodnocovanie príslušných odvetví každé tri roky bude zbytočne 
viesť k neistote, ktorá má škodlivý vplyv na investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predloží Parlamentu a Rade 
návrh týkajúci sa odvetví, na ktoré sa 
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odkazuje v odseku 8.  So všetkými 
príslušnými sociálnymi partnermi sa 
vykonajú konzultácie.

Odôvodnenie

Zoznam priemyselných odvetví ohrozených presunom emisií CO2 by sa mal preskúmať v roku 
2016 a  výsledky prieskumu podľa potreby uviesť do praxe v roku 2020. Tento postup 
umožňuje maximálnu bezpečnosť pri plánovaní a poskytuje istotu pokiaľ ide o zabránenie 
presunu emisií CO2.

Zúčastnené strany, ktorých sa to týka, by mali byť súčasťou rozhodovacieho postupu. 

Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to pri implementácii spôsobí administratívne 
problémy. Pri určovaní odvetví, ktoré prichádzajú do úvahy, nie je dôležitá otázka účinnosti v 
oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec ich fungovania, ktorý túto účinnosť ovplyvňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zoznam priemyselných odvetví ohrozených presunom emisií CO2 by sa mal preskúmať v roku 
2016 a  výsledky prieskumu podľa potreby uviesť do praxe v roku 2020. Tento postup 
umožňuje maximálnu bezpečnosť pri plánovaní a poskytuje istotu pokiaľ ide o zabránenie 
presunu emisií CO2.

Zúčastnené strany, ktorých sa to týka, by mali byť súčasťou rozhodovacieho postupu. 

Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to pri implementácii spôsobí administratívne 
problémy. Pri určovaní odvetví, ktoré prichádzajú do úvahy, nie je dôležitá otázka účinnosti v 
oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec ich fungovania, ktorý túto účinnosť ovplyvňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na základe nových informácií o trhu 
môžu sektory, ktorý nie je sú zahrnuté 
v prílohe I, požiadať každý rok Komisiu 
o prehodnotenie svojho ohrozenia
presunom emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní s menej účinnými 
zariadeniami v oblasti emisií CO2 mimo 
Spoločenstva, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti: 

Na účely určenia odvetví uvedených v 
odseku 8 Komisia zohľadní mieru, do akej 
má príslušné odvetvie alebo pododvetvie 
možnosť premietnuť náklady na 
požadované kvóty prostredníctvom cien 
výrobkov bez straty trhového podielu, 
ziskovosti alebo investičných príležitostí v 
rovnakom odvetví alebo pododvetví 
v tretích krajinách, ktoré na emisie 
neuvaľujú porovnateľné obmedzenia. 
Komisia vezme do úvahy okrem iného
tieto skutočnosti: 

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila právna a hospodárska istota, lehota by sa mala predĺžiť na 5 rokov a 
dátum prvého vyhodnotenia by sa mal stanoviť na 30. jún 2009. Je veľmi ťažké predpokladať 
dosah zrevidovaného systému EÚ ETS na výrobné odvetvia, na ktoré sa v EÚ tento systém 
vzťahuje. Ak z trhových informácií vyplynie, že k presunu emisií CO2 dochádza v odvetviach, 
ktoré sa dovtedy nepovažovali za ohrozené takýmto presunom, mal by byť k dispozícii 
nápravný prostriedok bez toho, aby sa muselo čakať päť rokov na ďalšie posúdenie. Týmto 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zabezpečí, že sa bude zohľadňovať budúca 
štruktúra trhu, ako aj náročnosť výrobku na emisie CO2 a náklady na prepravu výrobku 
(kľúčový faktor pokiaľ ide o celú otázku presunu emisií CO2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov; 

(a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov v priemyselných 
odvetviach s vysokým podielom emisií CO2
na jednotku predaja; 

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila právna a hospodárska istota, lehota by sa mala predĺžiť na 5 rokov a 
dátum prvého vyhodnotenia by sa mal stanoviť na 30. jún 2009. Je veľmi ťažké predpokladať 
dosah zrevidovaného systému EÚ ETS na výrobné odvetvia, na ktoré sa v EÚ  tento systém 
vzťahuje. Ak z trhových informácií vyplynie, že k presunu emisií CO2 dochádza v odvetviach, 
ktoré sa dovtedy nepovažovali za ohrozené takýmto presunom, mal by byť k dispozícii 
nápravný prostriedok bez toho, aby sa muselo čakať päť rokov na ďalšie posúdenie. Týmto 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zabezpečí, že sa bude zohľadňovať budúca 
štruktúra trhu, ako aj náročnosť výrobku na emisie CO2 a náklady na prepravu výrobku 
(kľúčový faktor pokiaľ ide o celú otázku presunu emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) mieru, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoje úrovne emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií;

(b) mieru, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoje úrovne emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií s investičnými 
nákladmi, ktoré nepovedú k výraznej 
strate konkurencieschopnosti a/alebo 
trhového podielu v prospech zariadení 
v tretích krajinách, ktoré nemusia 
obmedzovať emisie CO2 v rovnakej miere;
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Odôvodnenie

Zoznam priemyselných odvetví ohrozených presunom emisií CO2 by sa mal preskúmať v roku 
2016 a  výsledky prieskumu podľa potreby uviesť do praxe v roku 2020. Tento postup 
umožňuje maximálnu bezpečnosť pri plánovaní a poskytuje istotu pokiaľ ide o zabránenie 
presunu emisií CO2.

Zúčastnené strany, ktorých sa to týka, by mali byť súčasťou rozhodovacieho postupu. 

Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to pri implementácii spôsobí administratívne 
problémy. Pri určovaní odvetví, ktoré prichádzajú do úvahy, nie je dôležitá otázka účinnosti v 
oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec ich fungovania, ktorý túto účinnosť ovplyvňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) štruktúru trhu, príslušný geografický trh 
a príslušný trh s výrobkami, vystavenie 
odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;

(c) aktuálnu a plánovanú štruktúru trhu, 
príslušný geografický trh a príslušný trh s 
výrobkami, relevantnosť z hľadiska 
zamestnanosti a hospodárstva, vystavenie 
odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži a globálnym cenám a, okrem iného, 
náklady na dopravu vrátane priamych a 
nepriamych nákladov na CO2;

Odôvodnenie

Zoznam priemyselných odvetví ohrozených presunom emisií CO2 by sa mal preskúmať v roku 
2016 a výsledky prieskumu podľa potreby uviesť do praxe v roku 2020. Tento postup 
umožňuje maximálnu bezpečnosť pri plánovaní a poskytuje istotu pokiaľ ide o zabránenie 
presunu emisií CO2.

Zúčastnené strany, ktorých sa to týka, by mali byť súčasťou rozhodovacieho postupu. 

Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to pri implementácii spôsobí administratívne 
problémy. Pri určovaní odvetví, ktoré prichádzajú do úvahy, nie je dôležitá otázka účinnosti v 
oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec ich fungovania, ktorý túto účinnosť ovplyvňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
EÚ v príslušných odvetviach.

(d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
EÚ v príslušných odvetviach a ich dosah 
na konkurencieschopnosť odvetví 
ovplyvnených systémom EÚ na 
obchodovanie s emisiami.

Odôvodnenie

Zoznam priemyselných odvetví ohrozených presunom emisií CO2 by sa mal preskúmať v roku 
2016 a výsledky prieskumu podľa potreby uviesť do praxe v roku 2020. Tento postup 
umožňuje maximálnu bezpečnosť pri plánovaní a poskytuje istotu pokiaľ ide o zabránenie 
presunu emisií CO2.

Zúčastnené strany, ktorých sa to týka, by mali byť súčasťou rozhodovacieho postupu. 

Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to pri implementácii spôsobí administratívne 
problémy. Pri určovaní odvetví, ktoré prichádzajú do úvahy, nie je dôležitá otázka účinnosti v 
oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec ich fungovania, ktorý túto účinnosť ovplyvňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 3 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) priamy a nepriamy vplyv 
očakávaného zvýšenia cien energie, ako aj 
určitých surovín, ako dôsledok politiky 
týkajúcej sa zmeny klímy; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 3 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(db) vedľajšie sociálne účinky prenášania 
nákladov na konečného spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov 
vyplývajúce zo systému Spoločenstva 
možno premietnuť do cien, je možné 
vychádzať okrem iného z odhadov 
neuskutočneného predaja v dôsledku
zvýšenia ceny CO2 alebo z dosahu na 
rentabilnosť dotknutých zariadení.

S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov 
vyplývajúce zo systému Spoločenstva 
možno premietnuť do cien, je možné 
vychádzať okrem iného z odhadov 
neuskutočneného predaja z dôvodu ceny 
CO2 alebo z dosahu na ziskovosť
dotknutých odvetví.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila právna a hospodárska istota, lehota by sa mala predĺžiť na 5 rokov a 
dátum prvého vyhodnotenia by sa mal stanoviť na 30. jún 2009. Je veľmi ťažké predpokladať 
dosah zrevidovaného systému EÚ ETS na výrobné odvetvia, na ktoré sa v EÚ  tento systém 
vzťahuje. Ak z trhových informácií vyplynie, že k presunu emisií CO2 dochádza v odvetviach, 
ktoré sa dovtedy nepovažovali za ohrozené takýmto presunom, mal by byť k dispozícii 
nápravný prostriedok bez toho, aby sa muselo čakať päť rokov na ďalšie posúdenie. Týmto 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zabezpečí, že sa bude zohľadňovať budúca 
štruktúra trhu, ako aj náročnosť výrobku na emisie CO2 a náklady na prepravu výrobku 
(kľúčový faktor pokiaľ ide o celý problém presunu emisií CO2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných rokovaní 
a rozsahu zníženia emisií skleníkových 
plynov, ktorý z týchto rokovaní vyplynie, 
ako aj po konzultáciách so všetkými 
významnými sociálnymi partnermi 
predloží v roku 2011 Európskemu 
parlamentu a Rade analytickú správu 
o posúdení situácie, pokiaľ ide o niektoré 
energeticky náročné odvetvia alebo 
pododvetvia, o ktorých sa určilo, že sú 
vystavené vysokému riziku presunu emisií 
CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:

Komisia do januára 2010 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade na základe 
výsledku medzinárodných rokovaní a 
miery, do akej bude táto dohoda v súlade s 
kritériami prílohy Ia, návrh týkajúci sa 
odvetví a pododvetví, v ktorých treba 
zvážiť riziko presunu emisií CO2. Tieto 
odvetvia a pododvetvia sa určia 
na základe konzultácie so sociálnymi 
partnermi, s príslušnými zúčastnenými 
stranami, s Európskym parlamentom a 
Radou, pričom sa vezme do úvahy 
možnosť, že sa nedospeje 
k medzinárodnej dohode 
obsahujúcej povinné zníženie emisií CO2.

Odôvodnenie

Treba určiť skorší termín, aby sa mohli odvetvia ohrozené presunom emisií CO2.lepšie 
pripraviť.

Výsledná medzinárodná dohoda musí byť merateľná a overiteľná a  priniesť zodpovedajúce 
zníženie emisií, ako to navrhuje Komisia.

Je potrebné, aby Parlament a Rada mali informácie a aby vyslovili súhlas s návrhom 
Komisie; odvetvia a pododvetvia ohrozené rizikom presunu emisií CO2 sa musia určiť na 
základe konzultácií so zúčastnenými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení, ako aj odvetví, ktoré boli určené 
ako odvetvia vystavené vysokému riziku 
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zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

presunu emisií CO2 podľa článku 10a 
ods. 8 a 9, sú rozhodujúce záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu potrebnom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty.

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty a 
príslušným orgánom vráti všetky 
zostávajúce kvóty alebo ich zodpovedajúce 
množstvo. Komisia monitoruje proces 
implementácie na vnútroštátnej úrovni a 
zabezpečuje riadne uplatňovanie pravidiel 
poskytovania štátnej pomoci a 
hospodárskej súťaže, najmä s cieľom 
zabrániť zneužívaniu dominantného 
postavenia. Každé tri mesiace preto 
Komisia zverejní spotrebiteľské ceny 
energetických produktov, rozpísané podľa 
podnikov, odvetví a členských štátov. 
Komisia v rámci uverejnenia cien 
osobitne uvedie príslušnú časť 
spotrebiteľskej ceny, ktorá pripadá na EÚ 
ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Do nadobudnutia platnosti budúcej 1. Do nadobudnutia platnosti budúcej 
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medzinárodnej dohody o zmene klímy 
a pred začatím uplatňovania odsekov 3 a 4 
článku 28 sa uplatňujú odseky 2 až 7 tohto 
článku.

medzinárodnej dohody o zmene klímy 
alebo inej medzinárodnej odvetvovej 
dohody a pred začatím uplatňovania 
odsekov 3 a 4 článku 28 sa uplatňujú 
odseky 2 až 7 tohto článku. Na kredity 
z projektov CDM a spoločnej 
implementácie v odvetviach ohrozených 
presunom emisií CO2 sa však tento článok 
neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa v systéme Spoločenstva
prijmú len CER z tretích krajín, ktoré 
uvedenú dohodu ratifikovali.“ 

7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
alebo medzinárodných odvetvových dohôd
o zmene klímy sa do systému EÚ ETS
prijmú len CER z tretích krajín, ktoré 
takúto dohodu ratifikovali. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2003/87/ES
Článok 11b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Spoločenstvo a jeho členské štáty povolia 
projektové aktivity len vtedy, ak všetci 
účastníci projektu majú hlavné sídlo buď 
v krajine, ktorá uzavrela medzinárodnú 
dohodu týkajúcu sa takýchto projektov, 
alebo v krajine, subfederálnom alebo 
regionálnom správnom celku, ktorý má 
spojitosť so systémom Spoločenstva podľa 
článku 25.“

Spoločenstvo a jeho členské štáty povolia 
projektové aktivity len vtedy, ak všetci 
účastníci projektu majú hlavné sídlo buď 
v krajine, ktorá uzavrela medzinárodnú 
dohodu týkajúcu sa takýchto projektov, 
alebo v krajine, subfederálnom alebo 
regionálnom správnom celku, ktorý má 
spojitosť so systémom Spoločenstva podľa 
článku 25. Na kredity z projektov CDM 
a spoločnej implementácie v odvetviach 
ohrozených presunom emisií CO2 sa však 
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tento odsek nevzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme nariadenie o 
monitorovaní emisií a podávaní správ 
o emisiách, a v prípade potreby aj 
o monitorovaní údajov o činnostiach 
a podávaní správ o údajoch o činnostiach, 
ktoré súvisia s činnosťami uvedenými 
v prílohe I; toto nariadenie sa zakladá na 
zásadách monitorovania a podávania správ 
stanovených v prílohe IV a konkretizuje sa 
v ňom potenciál globálneho otepľovania 
jednotlivých skleníkových plynov 
v požiadavkách na monitorovanie emisií 
a podávanie správ o emisiách pre daný 
plyn.

1. Komisia prijme do 31. decembra 2011
nariadenie o monitorovaní emisií a 
podávaní správ o emisiách, a v prípade 
potreby aj o monitorovaní údajov 
o činnostiach a podávaní správ o údajoch 
o činnostiach, ktoré súvisia s činnosťami 
uvedenými v prílohe I; toto nariadenie sa 
zakladá na zásadách monitorovania 
a podávania správ stanovených v prílohe 
IV a konkretizuje sa v ňom potenciál 
globálneho otepľovania jednotlivých 
skleníkových plynov v požiadavkách na 
monitorovanie emisií a podávanie správ 
o emisiách pre daný plyn.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V nariadení sa môže zohľadniť
najpresnejší a najaktuálnejší dostupný 
vedecký dôkaz, najmä z oblasti IPKZ, 
a takisto sa môže konkretizovať povinnosť 
prevádzkovateľov podávať správy 
o emisiách súvisiacich s výrobou tovarov 
vyrábaných v energeticky náročných 
priemyselných odvetviach, ktoré môžu 
podliehať medzinárodnej hospodárskej 
súťaži, ako aj povinnosť nezávisle 

2. V nariadení sa zohľadní najpresnejší 
a najaktuálnejší dostupný vedecký dôkaz, 
najmä z oblasti IPKZ, a takisto sa 
konkretizuje povinnosť prevádzkovateľov 
podávať správy o emisiách súvisiacich 
s výrobou tovarov vyrábaných 
v energeticky náročných priemyselných 
odvetviach, ktoré môžu podliehať 
medzinárodnej hospodárskej súťaži, ako aj 
povinnosť nezávisle overovať tieto 
informácie. V nariadení sa ďalej stanovia 



AD\741397SK.doc 39/46 PE406.161v04-00

SK

overovať tieto informácie. požiadavky podávania správ platné 
pre finančné inštitúcie, ktoré sa 
zúčastňujú na obchodovaní s emisiami.

K týmto požiadavkám môže patriť
podávanie správ o úrovni emisií z výroby 
elektrickej energie, na ktoré sa vzťahuje 
systém Spoločenstva a ktoré súvisia 
s výrobou takýchto tovarov.

K týmto požiadavkám patrí podávanie 
správ o úrovni emisií z výroby elektrickej 
energie, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva a ktoré súvisia s výrobou 
takýchto tovarov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Každé dva roky po prijatí tejto 
smernice vypracuje Komisia správu, 
v ktorej zhodnotí, ako realizácia záväzkov 
členských štátov podľa tejto smernice 
ovplyvnila hospodársku súťaž na 
vnútroštátnej úrovni, úrovni Spoločenstva 
a medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13
Smernica 2003/87/ES
Článok 15 – písmeno b – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Komisia prijme nariadenie o overovaní 
správ o emisiách a akreditácii 
overovateľov, v ktorom sa konkretizujú 
podmienky akreditácie a vzájomného 
uznávania overovateľov, odnímania 
akreditácií overovateľom, a v prípade 
potreby aj dohľadu a vzájomného 
overovania („peer evaluation“) .

Komisia prijme do 30. júna 2010
nariadenie o overovaní správ o emisiách 
a akreditácii overovateľov, v ktorom sa 
konkretizujú podmienky akreditácie a 
vzájomného uznávania overovateľov, 
odnímania akreditácií overovateľom, 
a v prípade potreby aj dohľadu a 
vzájomného overovania („peer 
evaluation“).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať vykonávacie 
opatrenia na vydávanie kvót v prípade 
projektov, ktoré spravujú členské štáty a 
ktorými sa znižujú emisie skleníkových 
plynov mimo systému Spoločenstva.

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať vykonávacie 
opatrenia na vydávanie kvót v prípade 
projektov, ktoré spravujú členské štáty a 
ktorými sa znižujú emisie skleníkových 
plynov mimo systému Spoločenstva. 
Komisia z projektov v sektoroch 
ohrozených presunom emisií CO2 vylúči 
kredity z projektov CDM a projektov 
spoločnej implementácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 10 
000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 50 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou nevyhnutných emisií oxidu 
uhličitého zo surovín a emisií z biomasy, 
a ktoré podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

Odôvodnenie

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov, vyhnúť sa zbytočným 
administratívnym nákladom a byrokracii a zvýšiť účinnosť systému by malé zariadenia mali 
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mať možnosť byť vyradené zo systému, ak existujú rovnocenné opatrenia. Tretinu z celkového 
množstva zariadení, na ktoré sa tento systém vzťahuje, tvoria malé zariadenia, ktoré spolu 
produkujú iba 2 % celkového množstva oznámených emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
nevyhnutných emisií oxidu uhličitého zo 
surovín a emisií z biomasy;

Odôvodnenie

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov, vyhnúť sa zbytočným 
administratívnym nákladom a byrokracii a zvýšiť účinnosť systému by malé zariadenia mali 
mať možnosť byť vyradené zo systému, ak existujú rovnocenné opatrenia. Tretinu z celkového 
množstva zariadení, na ktoré sa tento systém vzťahuje, tvoria malé zariadenia, ktoré spolu 
produkujú iba 2 % celkového množstva oznámených emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou nevyhnutných emisií oxidu 
uhličitého zo surovín a emisií z biomasy, 
alebo sa rovnocenné opatrenia už 
neuplatňujú, zariadenie sa opäť začlení do 
systému;
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Odôvodnenie

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov, vyhnúť sa zbytočným 
administratívnym nákladom a byrokracii a zvýšiť účinnosť systému by malé zariadenia mali 
mať možnosť byť vyradené zo systému, ak existujú rovnocenné opatrenia. Tretinu z celkového 
množstva zariadení, na ktoré sa tento systém vzťahuje, tvoria malé zariadenia, ktoré spolu 
produkujú iba 2 % celkového množstva oznámených emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatniteľné úpravy po uzavretí budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Uplatniteľné úpravy po uzavretí budúcej 
medzinárodnej dohody a/alebo
medzinárodných odvetvových dohôd o 
zmene klímy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia, ktoré odsúhlasila Európska rada, 
uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4. 

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu a/alebo 
medzinárodné odvetvové dohody o zmene 
klímy, ktoré do roku 2020 povedú
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov prekračujúcemu úrovne 
minimálneho zníženia, ktoré odsúhlasila 
Európska rada, uplatňujú sa odseky 2, 3 a 
4. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, Komisia predloží Parlamentu a Rade 
legislatívny návrh ďalšieho zníženia
množstva kvót Spoločenstva v roku 2020, 
ktorý je založený na mechanizme 
lineárneho faktoru, pričom  zohľadní
celkové zníženie emisií skleníkových 
plynov v Spoločenstve pod 20 %, ku 
ktorému sa Spoločenstvo zaviazalo 
v medzinárodnej dohode.

Odôvodnenie

Reakcie na ukončenie rokovaní o medzinárodnej dohode nesmú byť automatické, ale musia 
byť predmetom politického hodnotenia a rozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.

3. S výnimkou kreditov CDM a JI 
zo sektorov ohrozených presunom CO2
môžu prevádzkovatelia využiť CER, ERU 
alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
s odsekom 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a

Správa Komisie

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o zriadení a fungovaní 
prepracovaného EÚ ETS. Prvú správu 
predloží do ...*. 
* jedného roka po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha Ia
Minimálne požiadavky na medzinárodné 

dohody
S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky 
pre energeticky náročné priemyselné 
odvetvia vo významnej miere ohrozené 
presunom emisií CO2, medzinárodná 
dohoda zahŕňajúca tieto odvetvia alebo 
medzinárodná odvetvová dohoda, ktorá sa
ich týka, musí byť v súlade aspoň s 
nasledujúcimi kritériami:
(i) účasť krajín musí predstavovať
kritické množstvo aspoň 85 % výroby,
(ii) zúčastnené krajiny musia mať 
stanovené rovnocenné ciele v oblasti 
emisií CO2,
(iii) podobné systémy znižovania emisií s 
rovnocennými účinkami musia zaviesť 
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všetky zúčastnené krajiny, pričom 
v prípade krajín s nerovnocennými cieľmi 
znižovania emisií CO2 musia byť 
zavedené v odvetviach, ktoré sú súčasťou 
systému obchodovania s emisiami EÚ,
(iv) na konkurenčné materiály sa musia 
vzťahovať rovnocenné obmedzenia 
zohľadňujúce životné cykly,
(v) musí sa zaviesť účinný medzinárodný 
systém sledovania a overovania.

Odôvodnenie

V súlade s PDN k článku 10b.
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