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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod 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 
emisií skleníkových plynov o 50% nižšia 
než v roku 1990. Na dosiahnutí uvedeného 
zníženia emisií sa majú podieľať všetky 
hospodárske odvetvia.

(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. Tento 
ambiciózny príspevok EÚ spolu so 
systémom obchodovania s emisiami 
beztak vedie v medzinárodnom meradle 
k dosť značnému zaťaženiu európskeho 
hospodárstva. Do roku 2050 by mala byť 
úroveň celosvetových emisií skleníkových 
plynov o 50 % nižšia než v roku 1990. 
Na dosiahnutí uvedeného zníženia emisií 
sa majú podieľať všetky hospodárske 
odvetvia vrátane medzinárodnej leteckej a 
lodnej dopravy.

Odôvodnenie

Európske podniky musia čeliť konkurencii na medzinárodnej úrovni a ciele EÚ týkajúce sa 
zníženia emisií CO2  predstavujú pre ne v tejto súvislosti dosť značné zaťaženie.  Sú pre ne 
výzvou, ktorú treba dosiahnuť, ak sa majú splniť ciele lisabonského procesu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Po uzavretí medzinárodnej dohody 
medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, 
v ktorej sa určia príslušné opatrenia na 
celosvetovej úrovni po roku 2012, bude
potrebné zjednodušiť prístup ku kreditom 
vyplývajúcim zo zníženia emisií, ku 
ktorému došlo v týchto krajinách. Do 
uzavretia takej dohody je však potrebné
poskytnúť väčšiu istotu, pokiaľ ide o ďalšie 
používanie kreditov pochádzajúcich zo 
štátov mimo Spoločenstva. 

(6) Po uzavretí medzinárodnej dohody 
medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, 
v ktorej sa určia opatrenia na celosvetovej 
úrovni po roku 2012, bude treba poskytnúť 
veľkú podporu zníženiu emisií, ku ktorému 
došlo v týchto krajinách, prostredníctvom 
kreditov. Do uzavretia takej dohody bude
však treba poskytnúť väčšiu istotu, pokiaľ 
ide o ďalšie používanie kreditov 
pochádzajúcich zo štátov mimo 
Spoločenstva. 

Odôvodnenie

Smernica musí vytvoriť pre všetky zainteresované strany záväzný rámec pre vydávanie 
kreditov za  znižovanie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

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 

(15) Výnosy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie by mali pomáhať 
financovať veľké úsilie, ktoré sa 
vynakladá na boj proti zmene klímy a na 
prispôsobovanie sa jej nevyhnutným 
následkom. Mohli by sa použiť napríklad 
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 
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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.

o 20 %, 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. Členské štáty by 
mali rozhodovať o prideľovaní výnosov 
na jednotlivé opatrenia v závislosti od 
svojich potrieb. 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.

Odôvodnenie

Keďže environmentálna politika sa riadi zásadou spoločnej zodpovednosti, členské štáty 
musia byť zodpovedné za rozhodnutie o pridelení výnosov z obchodovania s kvótami formou 
aukcie na jednotlivé opatrenia v boji proti zmene klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Realisticky sa dá vychádzať z toho, 
že prostredníctvom medzinárodnej dohody 
(Kyoto II) sa stanovia rozdielne záväzky 
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pre priemyselné krajiny a rozvíjajúce sa 
krajiny („spoločný, no diferencovaný 
prístup“). Toto je pre Spoločenstvo 
výzvou, aby účinne prispelo k obmedzeniu 
emisií CO2.  V dôsledku medzinárodnej 
dohody by mohlo dôjsť k medzinárodnej 
akceptácii vyšších emisií CO2 v určitých 
rozvíjajúcich sa krajinách. Spoločenstvo 
by preto malo brať do úvahy narušenie 
hospodárskej súťaže, ktorú to zapríčiní. K 
tzv. presunu emisií uhlíka bude 
dochádzať nielen nedodržaním 
medzinárodnej dohody, ale aj vtedy, keď 
dohoda zakotví rozdielne záväzky. Tento 
problém by mohli vyriešiť odvetvové 
dohody a referenčné kritériá.

Odôvodnenie

Možno očakávať, že hospodársky sa rozvíjajúce krajiny pristúpia k medzinárodnej dohode len 
v prípade, ak im poskytne ďalší priestor na priemyselný rozvoj. Rozdielne požiadavky na 
zníženie emisií CO2 len fakticky potvrdia existenciu deformácie hospodárskej súťaže, a tak 
budú stavať EÚ pred trvalý problém ako reagovať na presun výroby do lokalít, v ktorých sú 
požiadavky na emisie CO2 menej prísne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

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 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel a odvetvových referenčných 
kritérií platných v celom Spoločenstve, aby 
sa minimalizovali narušenia hospodárskej 
súťaže v Spoločenstve a so zreteľom na 
medzinárodnú konkurenciu. 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 
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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 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.

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 
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 z odpadových plynov z  
priemyselných procesov. Kvóty, ktoré 
zostali v rezerve pre nových účastníkov na 
trhu v roku 2020, by sa mali vydražiť. Pri 
vymedzovaní týchto referenčných kritérií 
by mala Komisia uskutočniť konzultácie 
s príslušnými odvetviami.

Odôvodnenie

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage not only 
through harmonised Community-wide rules but, more importantly, through sectoral 
benchmarks discussed with those involved.

Cogeneration is an energy efficient production process and should be not included. 

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility must be allowed. Their use 
for electricity generation contributes to resources conservation and reduces CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.

Under the global economic system, European undertakings are forced to compete with 
undertakings from third countries subject to different framework conditions. Distortions of 
competition arriving from less stringent CO2 requirements in third countries increase the 
danger of production activities being relocated.  The situation at international level must 
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therefore be taken into account in seeking to contribute effectively to climate protection.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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 
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 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode a/alebo medzinárodných 
odvetvových dohodách, pomocou ktorých 
sa dosiahne cieľ 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 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
viedlo by to k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („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 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty vo výške 100 
% energeticky náročným odvetviam.  
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 
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výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót. 

zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

Odôvodnenie

In order to contribute effectively to climate protection the Community must take effective 
preventive measures to prevent the relocation of production activities to third countries with 
less stringent CO2 requirements. In particular, energy-intensive sectors or subsectors are, 
because of the pressure of international competition, unable to pass on increased costs by 
raising the price of their products. Therefore additional costs resulting from emission trading 
would lead to the relocation of production, with a possibly unfavourable impact on global 
emissions. It is therefore necessary to minimise the burden through the long-term allocation 
of emission quotas free of charge.

It is important to try not only to achieve a global international agreement but also to secure 
international sectoral agreements, especially with emerging economies such as China and 
India.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a)  Ak sa nepodarí dosiahnuť 
medzinárodnú dohodu o obmedzení 
globálneho otepľovania, Spoločenstvo by 
sa malo snažiť uzavrieť dvojstranné 
a mnohostranné dohody s ďalšími 
veľkými emitentmi skleníkových plynov.  
Nezávisle od výsledku súčasných rokovaní 
sa Spoločenstvo ujme vedúcej úlohy pri 
zriaďovaní Svetovej organizácie pre 
životné prostredie, pričom do nej zahrnie 
formálne medzinárodné ustanovenia, 
ktoré už boli prijaté, spolu s účinnými 
súdnymi mechanizmami.

Odôvodnenie

Je nutné predvídať možnosť, že súčasné rokovania o období po Kjótskom protokole nebudú 
úspešné, a uvažovať o trvalom a účinnom riešení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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 
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 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu s vyhodnotením 
situácie spolu s príslušnými návrhmi, ktorá 
sa bude týkať všetkých priemyselných 
odvetví, najmä energeticky náročných 
odvetví alebo tých odvetví, v ktorých sa 
ukázalo, že čelia presunu emisií uhlíka. 
Kritériá pre tieto odvetvia a pododvetvia 
a ich určenie je potrebné stanoviť 
po konzultácii so sociálnymi partnermi 
a zúčastnenými stranami v návrhu 
predloženom Európskemu parlamentu a 
Rade. V tomto návrhu by sa malo počítať 
aj s prípadným neúspechom, keď sa 
nepodarí dospieť k medzinárodnej dohode 
s povinným znížením emisií, a teda 
s alternatívnymi riešeniami k 
medzinárodným dohodám. Komisia by 
mala v analýze vychádzať z odhadu 
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. 
Priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
CO2, by sa mohlo prideliť viac 
bezplatných kvót, resp. by bolo vhodné 
zaviesť účinný vyrovnávací systém pre 
emisie oxidu uhličitého, ktorým by sa 
zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií CO2 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 
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s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Komisia by mala monitorovať potenciálny 
vplyv na hospodársku súťaž a 
zamestnanosť so zreteľom na výrobcov so 
sídlom v EÚ, ktorí používajú takéto 
výrobky ako vstupy vo vlastných 
výrobných postupoch. 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

Správa, ktorá vyhodnotí situáciu a navrhnuté riešenia v prípade výrazného nebezpečenstva 
presunu emisií uhlíka, sa musí týkať všetkých priemyselných odvetví, s osobitným dôrazom na 
tie, ktoré majú veľkú spotrebu energie, vzhľadom na právne nepresný termín „energeticky 
náročné“.

Kritériá na určenie a klasifikáciu odvetví, ktorých sa týka presun emisií uhlíka, sa musia 
pripraviť v predstihu pred návrhom Komisie, aby príslušné priemyselné odvetvia  mohli 
predvídať situáciu; musia sa zohľadniť priame a nepriame vplyvy na výrobcov so sídlom 
v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Po zavedení bezplatného
prideľovania kvót vo výške 100 % nebude 
treba zahrnúť dovozy do systému 
obchodovania s emisiami Zaručí sa tým 
dodržiavanie záväzkov prijatých v rámci 
WTO a malo by to viesť aj k tomu, že 
tretie krajiny nebudú prijímať takéto 
protekcionistické opatrenia. Zároveň to 
prispeje k zlepšeniu rokovacích 
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podmienok a zvýši sa tým akceptovanie 
účinných európskych opatrení na zníženie 
emisií CO2 .

Odôvodnenie

Spoločenstvo musí v rámci WTO zaručiť nediskriminujúci prístup k svojim trhom. Na základe 
bezplatného prideľovania kvót energeticky náročným odvetviam vo výške 100 % sa stáva 
prípadné diskriminujúce zahrnutie dovozov nepotrebným. Zároveň sa tým bráni riziku 
možných protekcionistických protiopatrení tretích krajín. Cieľ spočívajúci v celosvetovom 
systéme obchodovania s emisiami možno dosiahnuť len vtedy, keď budú rokovací partneri 
presvedčení o tom, že Spoločenstvo nemá pri takomto systéme nijaké protekcionistické 
úmysly.

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 

(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.
Používanie CER a ERU by sa malo 
zabezpečiť aj v prípade neuzatvorenia
medzinárodnej dohody o zmene klímy.  
CER a ERU majú byť používané v súlade 
s cieľmi Spoločenstva podporovať 
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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 
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.

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 
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. V odvetviach, ktoré čelia 
presunu emisií CO2, by však nemali byť k 
dispozícii kredity súvisiace s projektmi 
CDM a s projektmi spoločnej 
implementácie (JI) .

Odôvodnenie

CDM-measures are making an effective contribution to climate protection in the developing 
countries.  The participation of less developed countries in such projects is therefore, in any 
case, desirable with a view to achieving global CO2 objectives.  Accordingly, measures 
should be taken to ensure the widest possible participation of the developing countries in the 
CDM, which should not be restricted to possible partners to an international agreement.  
Participation by individual countries in CDM arrangements may facilitate their accession to 
an international agreement on climate protection.

Sectors exposed to carbon leakage should not be threatened by external competitors favoured 
through CDM and JI credits.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Najmenej rozvinuté krajiny sú 
najcitlivejšie na dopad zmien klímy a sú 
zodpovedné iba za veľmi nízku úroveň 
emisií skleníkových plynov. Preto pri 
prerozdeľovaní ziskov z aukcie, ktoré sú 
určené na ľahšie prispôsobenie 
rozvojových krajín dôsledkom zmien 
klímy, je potrebné prednostne sa zamerať 
na potreby najmenej rozvinutých krajín. 
Vzhľadom na to, že v týchto krajinách sa 
zriadilo veľmi málo projektov CDM, je 
vhodné zaručiť akceptovanie kreditov 
z projektov, ktoré sa tam začnú po roku 
2012, a to aj v prípade neuzavretia 
medzinárodnej dohody. Tento postup by si 
však mali nárokovať najmenej rozvinuté 
krajiny do roku 2020 za predpokladu, že 
dovtedy ratifikujú buď celosvetovú 
dohodu o zmene klímy alebo bilaterálnu 
či multilaterálnu dohodu so 
Spoločenstvom.  

(24) Najmenej rozvinuté krajiny sú 
najcitlivejšie na dopad zmien klímy a sú 
zodpovedné iba za veľmi nízku úroveň 
emisií skleníkových plynov. Preto pri 
prerozdeľovaní ziskov z aukcie, ktoré sú 
určené na ľahšie prispôsobenie 
rozvojových krajín dôsledkom zmien 
klímy, je potrebné prednostne sa zamerať 
na potreby najmenej rozvinutých krajín. 
Vzhľadom na to, že v týchto krajinách sa 
zriadilo veľmi málo projektov CDM, je 
vhodné zaručiť akceptovanie kreditov 
z projektov, ktoré sa tam začnú po roku 
2012, a to aj v prípade neuzavretia 
medzinárodnej dohody. Tento postup by si 
však mali nárokovať najmenej rozvinuté 
krajiny do roku 2020.

Odôvodnenie

CDM-measures are making an effective contribution to climate protection in the developing 
countries.  The participation of less developed countries in such projects is therefore, in any 
case, desirable with a view to achieving global CO2 objectives. Accordingly, measures should 
be taken to ensure the widest possible participation of the developing countries in the CDM, 
which should not be restricted to possible partners to an international agreement.  
Participation by individual countries in CDM arrangements may facilitate their accession to 
an international agreement on climate protection.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu 
o zriadení a fungovaní prepracovaného 
systému EÚ obchodovania s emisiami. 
Prvú takúto správu predloží rok po prijatí 
tejto smernice.

Odôvodnenie

Tento proces je veľmi zložitý a vyžaduje si permanentnú medziinštitucionálnu kontrolu 
a vyhodnocovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Článok 3  odsek b – 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 na 
aktualizáciu svojho povolenia na emisie 
skleníkových plynov v dôsledku výraznej 
zmeny v charaktere alebo fungovaní 
zariadenia alebo jeho výrazného 
rozšírenia;

Odôvodnenie

V súčasnom návrhu Komisie sa rozšírenie kapacity už nedefinuje ako nový účastník. Je to 
rozdiel, ak sa kredity na emisie skleníkových plynov prideľujú len novým zariadeniam 
a rozšírenie kapacít sa ponecháva na predaj formou aukcie. Návrh Komisie vytvára 
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nerovnováhu medzi novými zariadeniami a zvyšovaním kapacity, keď sa neuplatňuje 
najúčinnejší prístup a potenciálne sa škodí inovácii v existujúcich procesoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

[(ua)] Recyklačné operácie vymedzené 
v prílohe IIb smernice Rady 91/156/EHS z 
18. marca 1991, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 75/442/EHS o odpade, sú vyňaté 
z definície „spaľovacie zariadenie“.

Odôvodnenie

Jedným z cieľov klimatického balíka EÚ je podporovať recyklovanie. Nie je teda logické 
zahrnúť recyklačné operácie do schémy, ktorá ho penalizuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

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. Príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 sa použijú
takto:

Odôvodnenie

Vzhľadom na závažnosť a naliehavosť tohto problému by sa mali všetky výnosy z 
obchodovania s kvótami formou aukcie využiť na opatrenia zamerané na zníženie emisií 
skleníkových plynov, rozvoj obnoviteľnej energie, boj proti odlesňovaniu, podporu 
rozvojovým krajinám pri prispôsobovaní sa zmene klímy a na pomoc domácnostiam s nižšími 
príjmami s cieľom zlepšiť ich využívanie energie.



AD\742513SK.doc 17/38 PE405.911v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

(g) ako správne výdavky do výšky 10 % 
dosiahnutých príjmov.

Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa len 20 % príjmu z obchodovania formou aukcie vyčlenilo na boj 
proti zmene klímy, čo je jednoznačne nedostatočné, najmä ak sa do tejto sumy majú zahrnúť 
aj správne výdavky.  Hlavným stimulom obchodovania formou aukcie by nemalo byť krytie 
deficitu národných rozpočtov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

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 rozhodnú o pridelení 
výnosov na jednotlivé opatrenia 
v závislosti od svojich potrieb a zahrnú 
informácie o využití príjmov na každý 
z uvedených účelov a o zemepisnom 
rozčlenení príjmov do svojich správ 
predložených podľa rozhodnutia č. 
280/2004/ES s dôrazom na otázky 
vnútorného trhu, štátnej pomoci a 
hospodárskej súťaže.
Komisia predloží každý rok Európskemu 
parlamentu správu o využití príjmov, 
v ktorej sa zameria na otázky vnútorného 
trhu, štátnej pomoci a hospodárskej 
súťaže.
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Odôvodnenie

Tento proces je veľmi zložitý a vyžaduje si permanentnú medziinštitucionálnu kontrolu 
a vyhodnocovanie. Je dôležité zlepšiť transparentnosť , aby sa mohol posúdiť súlad 
s povinnosťou uvedenou v článku 10 ods. 3a a aby sa zabezpečilo, že úsilie Únie ako celku sa 
vynaloží účinne. Keďže environmentálna politika sa riadi zásadou spoločnej zodpovednosti, 
členské štáty musia byť zodpovedné za rozhodnutie o pridelení výnosov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie na jednotlivé opatrenia v boji proti zmene klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

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 najneskôr do 31. decembra 
2009 predloží Európskemu parlamentu a 
Rade správu s hodnotením 
harmonogramu, riadenia a iných 
aspektov obchodovania formou aukcie a 
v prípade potreby aj návrh smernice.
Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť 
otvorenosť, transparentnosť a 
nediskriminačný charakter aukcií, aby sa 
možnosť špekulácií znížila na minimum.  
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 alebo ciele, ktoré sa týkajú 
zmeny klímy a ktoré sú dôvodom ich 
zavedenia. Návrh musí byť preto 
dostatočne podrobný, okrem iného pokiaľ 
ide o harmonogram a frekvenciu aukcií 
medzi členskými štátmi, ďalej musí 
vykazovať náležitú štruktúru a zaoberať 
sa pravdepodobným vplyvom 
obchodovania formou aukcií, najmä so 
zreteľom na:
– špekulatívne pohyby,
– cezhraničný vplyv na hospodársku 
súťaž,
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– vplyv prekračujúci rámec jednotlivých 
odvetví,
– 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 a uplatňuje 
sa pri ňom spolurozhodovací postup.

Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa kľúčový prvok rozšíreného systému obchodovania s emisiami (ETS) 
riešil komitologickým postupom.  Je dôležité, aby Komisia predložila návrh pre 
spolurozhodovací postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

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

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

Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa kľúčový prvok rozšíreného systému obchodovania s emisiami (ETS) 
riešil komitologickým postupom. Je dôležité, aby Komisia predložila návrh pre 
spolurozhodovací postup.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

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 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 použijú odvetvové 
referenčné kritériá a zohľadnia 
najúčinnejšie techniky, náhrady, 
alternatívne výrobné procesy, využívanie 
biomasy, kogenerácia 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 s výnimkou elektrickej energie 
vyrobenej z odpadových plynov z 
priemyselných výrobných procesov s 
cieľom využiť ju na vlastnú spotrebu 
prevádzkovateľa týchto výrobných 
procesov a v takomto prípade sa 
prevádzkovateľovi pridelia kvóty v súlade 
s odvetvovými referenčnými kritériami 
dohodnutými pre tieto výrobné procesy.

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

Odôvodnenie

The use of waste gases from the production process for the generation of electricity 
contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity 
produced under these special circumstances should be excluded from auctioning, and 
included by the same allocation methodology as applied to respective installations of the 
producer of these gases. This corresponds with the main content of point 92 of the 
Commission Communication COM(2008)830.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
využívať bezplatné pridelenie kvót na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt. 
Po roku 2013 sa každoročne celkové 
pridelenie takýmto zariadeniam upraví 
podľa výroby takéhoto tepla o lineárny 
faktor uvedený v článku 9.

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla sa
výrobcom elektrickej energie bezplatne 
pridelia kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt 
na základe jednotných referenčných 
kritérií Spoločenstva. Tieto referenčné 
kritériá  sa stanovujú a kontrolujú podľa 
zosúladeného  postupu.  

Odôvodnenie

Pri výrobe elektriny v kogeneračných zariadeniach ide o najefektívnejší spôsob výroby 
energie. Preto musí byť zaistená jej ďalšia podpora aj po roku 2013. Tomuto cieľu zodpovedá 
bezplatné prideľovanie emisných kvót.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

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.

Pri výrobe elektrickej energie novými 
účastníkmi sa kvóty nesmú prideľovať 
bezplatne s výnimkou elektrickej energie 
vyrobenej z odpadových plynov z 
priemyselných výrobných procesov s 
cieľom využiť ju na vlastnú spotrebu 
prevádzkovateľa týchto výrobných 
procesov a v takomto prípade sa 
prevádzkovateľovi pridelia kvóty v súlade 
s odvetvovými referenčnými kritériami 
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dohodnutými pre tieto výrobné procesy.

Odôvodnenie

Využitie odpadových plynov na výrobu elektriny prispieva k zachovaniu zdrojov a znižuje 
emisie 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 so 
znením jadra bodu č. 92 oznámenia Komisie KOM(2008)830.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

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. S výhradou článku 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.

Odôvodnenie

Prístup k energeticky náročným odvetviam s rizikom presunu emisií uhlíka so sídlom v EÚ, 
ktorý Komisia navrhuje, závisí od medzinárodných rokovaní. V súvislosti s týmito odvetviami 
musí Komisia určiť prijateľné ciele v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov na 
medzinárodnej úrovni a na úrovni EÚ, ktoré povedú k skutočnému merateľnému a 
overiteľnému zníženiu emisií v EÚ i za jej hranicami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

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

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

Komisia najneskôr 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 uhlíka, a o vhodných opatreniach by sa malo 
rozhodnúť čo najskôr. Prehodnotenie príslušných odvetví každé tri roky bude zbytočne viesť 
k neistote, ktorá má na investície škodlivý vplyv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

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

Tento proces je veľmi zložitý a vyžaduje si permanentnú medziinštitucionálnu kontrolu 
a vyhodnocovanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

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

Každé odvetvie nezaradené do prílohy I 
môže každý rok požiadať na základe 
nových trhových informácií Komisiu, aby 
znova preskúmala jeho ohrozenie 
presunom emisií uhlíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

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

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, 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, pokiaľ ide o jeho 
medzinárodnú konkurenčnú pozíciu, 
pričom vezme do úvahy tieto skutočnosti:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) štruktúru trhu, príslušný geografický trh 
a príslušný trh s výrobkami, vystavenie 

(c) súčasnú a predpokladanú štruktúru 
trhu, príslušný geografický trh a príslušný 
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odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;

trh s výrobkami, otázky zamestnanosti a 
ekonomiky, vystavenie odvetvia 
medzinárodnej hospodárskej súťaži s 
prihliadnutím na prepravné náklady;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt – 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 v dôsledku politiky 
v oblasti klímy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

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 31

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 

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 
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rentabilnosť dotknutých zariadení. rentabilnosť dotknutých odvetví alebo 
pododvetví.

Odôvodnenie

Komisia v celom návrhu odkazuje na odvetvia a pododvetvia ohrozené rizikom presunu 
emisií, preto sa zdá logické pridržiavať sa stále rovnakej terminológie, aby nedošlo k 
nedorozumeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

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

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:

Najneskôr do januára 2010 Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
na základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu, v akom je táto dohoda 
v súlade s kritériami v prílohe Ia (novej), 
návrh týkajúci sa odvetví a pododvetví, 
v ktorých treba zvážiť riziko presunu 
emisií CO2. Odvetvia a pododvetvia, ktoré 
sú ohrozené presunom emisií CO2, sa 
určia na základe konzultácie 
so sociálnymi partnermi, zúčastnenými 
stranami a s Európskym parlamentom, 
pričom sa vezme do úvahy možnosť, že sa 
nedospeje k medzinárodnej dohode, ktorá 
bude obsahovať povinné zníženie emisií.

Odôvodnenie
Je potrebné určiť skorší dátum, aby sa zabezpečila predvídateľnosť pre odvetvia, v ktorých 
treba zvážiť riziko presunu emisií CO2.

Eventuálna medzinárodná dohoda sa musí zakladať na merateľnosti a overiteľnosti a musí 
priniesť zníženie emisií, ako navrhuje Komisia.

Je potrebné, aby Parlament a Rada mali informácie a aby dali svoj súhlas s návrhom 
Komisie; identifikácia odvetví a pododvetví ohrozených rizikom presunu emisií CO2 sa musí 
urobiť na základe konzultácií so zúčastnenými stranami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

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 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení, ako aj odvetví alebo pododvetví, 
ktoré boli identifikované ako odvetvia 
alebo pododvetvia so závažným rizikom 
prenosu emisií CO2 podľa článku 10a 
ods. 8 a 9 tejto smernice 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 34

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 zabezpečí, aby sa 
dôsledne uskutočňovala implementácia na 
vnútroštátnej úrovni a uplatňovali sa 
pravidlá poskytovania štátnej pomoci a 
pravidlá hospodárskej súťaže, najmä 
s cieľom predísť zneužívaniu 
dominantného postavenia. Na tento účel 
Komisia každé tri mesiace zverejní 
spotrebiteľské ceny energetických 
produktov rozčlenené podľa podnikov, 
odvetví a členských štátov. Komisia 
osobitne uvedie vo svojom uverejnení cien 
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zložku ceny pre konečného spotrebiteľa 
vyplývajúcu zo systému EU ETS.

Odôvodnenie

Žiadne zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku a ktoré dostalo bezplatné kvóty, nebude môcť 
predať zvyšné kvóty na trhu, ale ich vráti členskému štátu; to zaručí, že systém sa nebude 
zneužívať. 

Komisia musí takisto zabezpečiť dôsledné uplatňovanie pravidiel poskytovania štátnej pomoci 
a hospodárskej súťaže.

Všetky zúčastnené strany (od priemyselného odvetvia po spotrebiteľa) budú vždy vyžadovať 
cenovú transparentnosť, aby sa zabránilo deformácii trhu; preto by Komisia mala pravidelne 
zverejňovať spotrebiteľské ceny energetických produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

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

1. Do nadobudnutia platnosti budúcej 
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 JI v odvetviach 
ohrozených presunom emisií CO2 sa však 
uplatňovanie týchto odsekov nevzťahuje.

Odôvodnenie

Je dôležité snažiť sa nielen dosiahnuť globálnu medzinárodnú dohodu, ale zabezpečiť aj 
medzinárodné odvetvové dohody, najmä s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, ako sú Čína a India, 
aby sa dosiahlo merateľné a overiteľné zníženie emisií.

Odvetvia, ktoré čelia presunu emisií, by nemali byť ohrozené konkurenciou zvonka, 
zvýhodnenou kreditmi z projektov CDM a projektov spoločnej implementácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
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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 v systéme Spoločenstva 
prijmú len CER z tretích krajín, ktoré 
takúto dohodu ratifikovali.

Odôvodnenie

Je dôležité snažiť sa nielen dosiahnuť globálnu medzinárodnú dohodu, ale zabezpečiť aj 
medzinárodné odvetvové dohody, najmä s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, ako sú Čína a India.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

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

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. Toto sa nevzťahuje na kredity 
z projektov CDM a JI v odvetviach 
ohrozených presunom emisií CO2.

Odôvodnenie

Odvetvia, ktoré čelia presunu emisií, by nemali byť ohrozené konkurenciou zvonka, 
zvýhodnenou kreditmi z projektov CDM a projektov spoločnej implementácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
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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 najneskôr 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.

Odôvodnenie

Stanovenie dátumu je potrebné na to, aby sa zabezpečila predvídateľnosť systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

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 
overovať tieto informácie.

2. V nariadení sa zohľadnia najpresnejšie 
a najaktuálnejšie dostupné vedecké dôkazy, 
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 stanoví 
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povinnosť finančných inštitúcií, ktoré sa 
zúčastňujú na obchodovaní s emisiami, 
podávať správy.

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

Odôvodnenie

Finančné inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na obchodovaní s emisiami, potrebujú jasné pravidlá 
postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

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 najneskôr 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“).

Odôvodnenie

Treba presne stanoviť dátum, aby sa dosiahla predvídateľnosť, ktorú potrebujú zúčastnené 
strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a – odsek 1 – pododsek 1
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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 toho vylúči kredity z projektov 
CDM a z projektov spoločnej 
implementácie v odvetviach ohrozených 
presunom emisií CO2.

Odôvodnenie

Odvetvia, ktoré čelia presunu emisií, by nemali byť ohrozené konkurenciou zvonka, 
zvýhodnenou kreditmi z projektov CDM a projektov spoločnej implementácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

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

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:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 

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

kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
nevyhnutných emisií oxidu uhličitého zo 
surovín a emisií z biomasy;

(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;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Odôvodnenie

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov, vyhnúť sa zbytočným 
administratívnym nákladom a byrokracii, ako aj 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 43

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

Úpravy platné po uzatvorení budúcej 
medzinárodnej dohody alebo 
medzinárodných odvetvových dohôd
o zmene klímy

Odôvodnenie

Je dôležité snažiť sa nielen dosiahnuť globálnu medzinárodnú dohodu, ale zabezpečiť aj 
medzinárodné odvetvové dohody, najmä s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, ako sú Čína a India, 
aby sa dosiahlo merateľné a overiteľné zníženie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
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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 alebo 
medzinárodné odvetvové dohody o zmene 
klímy, ktoré povedú do roku 2020 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov prekračujúcemu úrovne 
minimálneho zníženia, ktoré odsúhlasila 
Európska rada, uplatňujú sa odseky 2, 3 a 
4.

Odôvodnenie

Je dôležité snažiť sa nielen dosiahnuť globálnu medzinárodnú dohodu, ale zabezpečiť aj 
medzinárodné odvetvové dohody, najmä s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, ako sú Čína a India, 
aby sa dosiahlo merateľné a overiteľné zníženie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

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 alebo 
medzinárodných odvetvových dohôd
podľa 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 
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podľa článkov 9 a 9a.

Odôvodnenie

Je dôležité snažiť sa nielen dosiahnuť globálnu medzinárodnú dohodu, ale zabezpečiť aj 
medzinárodné odvetvové dohody, najmä s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, ako sú Čína a India, 
aby sa dosiahlo merateľné a overiteľné zníženie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

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 
z odvetví čeliacich 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.

Odôvodnenie

Odvetvia, ktoré čelia presunu emisií, by nemali byť ohrozené konkurenciou zvonka, 
zvýhodnenou kreditmi z projektov CDM a projektov spoločnej implementácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Do bodu 2 sa pridáva táto veta: vypúšťa sa
„Pri výpočte celkovej kapacity 
spaľovacích zariadení sa jednotky 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 3 MW na účely tohto výpočtu 
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nezohľadňujú.“

Odôvodnenie

Cieľ článku 27 vyňať malé zariadenia zo systému by sa pri kumulácii vzájomne prepojených 
malých zariadení na účel výpočtu celkových emisií nedal dosiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IA
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA 

MEDZINÁRODNÚ DOHODU

Medzinárodná dohoda, ktorá zahŕňa 
energeticky náročné priemyselné odvetvia 
ohrozené veľkým presunom emisií, alebo 
medzinárodná odvetvová dohoda pre 
takéto odvetvia musí spĺňať minimálne 
tieto kritériá s cieľom zabezpečiť pre 
uvedené priemyselné odvetvia rovnaké 
podmienky:
i) zabezpečovať účasť krajín, ktoré 
reprezentujú rozhodujúci podiel vo výrobe 
– aspoň 85 %,
ii) obsahovať porovnateľné ciele v oblasti 
emisií CO2,
iii) zahŕňať podobné systémy znižovania
emisií s ekvivalentným účinkom zavedené 
vo všetkých zúčastnených krajinách alebo 
v krajinách, ktoré nemajú ekvivalentné 
ciele v oblasti emisií CO2 v odvetviach, 
kde sa uplatňuje systém obchodovania 
s emisiami EÚ,
iv) zabezpečiť, aby navzájom si 
konkurujúce materiály podliehali  
rovnocenným obmedzeniam s 
prihliadnutím na cykly životnosti,
v) ustanoviť účinný systém 
medzinárodného monitorovania a 
overovania.
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Odôvodnenie

V súlade s PDN k článku 10b.
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