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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene 
Európskeho spoločenstva schválený 
rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. 
decembra 1993 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC) , je dosiahnuť 
stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére na úrovni, ktorá 
zabráni nebezpečnému antropogénnemu 
vplyvu na klimatický systém. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby sa 
celosvetová priemerná ročná teplota 
zemského povrchu nezvýšila o viac ako 
2°C v porovnaní s hodnotami z obdobia 
pred industrializáciou. Podľa poslednej 
hodnotiacej správy Medzivládneho výboru 
pre zmenu klímy (IPCC) je na dosiahnutie 
stanoveného cieľa nevyhnutné, aby sa 
celosvetové emisie skleníkových plynov 
prestali zvyšovať najneskôr v roku 2020. 
To predpokladá zintenzívnenie úsilia 
Spoločenstva a rýchle zapojenie vyspelých 
krajín, ako aj podporu účasti rozvojových 
krajín na procese znižovania emisií.

(2) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene 
Európskeho spoločenstva schválený 
rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. 
decembra 1993 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC) , je dosiahnuť 
stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére na úrovni, ktorá 
zabráni nebezpečnému antropogénnemu 
vplyvu na klimatický systém. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby sa 
celosvetová priemerná ročná teplota 
zemského povrchu nezvýšila o viac ako 
2°C v porovnaní s hodnotami z obdobia 
pred industrializáciou. Podľa poslednej 
hodnotiacej správy Medzivládneho výboru 
pre zmenu klímy (IPCC) je na dosiahnutie 
stanoveného cieľa nevyhnutné, aby sa 
celosvetové emisie skleníkových plynov 
prestali zvyšovať najneskôr v roku 2020. 
To predpokladá zintenzívnenie úsilia 
Spoločenstva a rýchle zapojenie vyspelých 
a nových priemyselných krajín, ako aj 
podporu účasti rozvojových krajín 
na procese znižovania emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel emisií „nových priemyselných krajín“ treba stanoviť cieľ 
zabezpečenia ich účasti a nie iba cieľ podnecovania k tomu, aby tak konali.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene 
Európskeho spoločenstva schválený 
rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. 
decembra 1993 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC) , je dosiahnuť 
stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére na úrovni, ktorá 
zabráni nebezpečnému antropogénnemu 
vplyvu na klimatický systém. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby sa 
celosvetová priemerná ročná teplota 
zemského povrchu nezvýšila o viac ako 
2°C v porovnaní s hodnotami z obdobia 
pred industrializáciou. Podľa poslednej 
hodnotiacej správy Medzivládneho výboru 
pre zmenu klímy (IPCC) je na dosiahnutie 
stanoveného cieľa nevyhnutné, aby sa 
celosvetové emisie skleníkových plynov 
prestali zvyšovať najneskôr v roku 2020. 
To predpokladá zintenzívnenie úsilia 
Spoločenstva a rýchle zapojenie vyspelých 
krajín, ako aj podporu účasti rozvojových 
krajín na procese znižovania emisií.

(2) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene 
Európskeho spoločenstva schválený 
rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. 
decembra 1993 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC) , je dosiahnuť 
stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére na úrovni, ktorá 
zabráni nebezpečnému antropogénnemu 
vplyvu na klimatický systém. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby sa 
celosvetová priemerná ročná teplota 
zemského povrchu nezvýšila o viac ako 
2°C v porovnaní s hodnotami z obdobia 
pred industrializáciou. Podľa poslednej 
hodnotiacej správy Medzivládneho výboru 
pre zmenu klímy (IPCC) je na dosiahnutie 
stanoveného cieľa nevyhnutné, aby sa 
celosvetové emisie skleníkových plynov 
prestali zvyšovať najneskôr v roku 2020. 
To predpokladá zintenzívnenie úsilia 
Spoločenstva a rýchle zapojenie vyspelých 
krajín, ako aj účasť rozvojových krajín 
na procese znižovania emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Treba stanoviť cieľ zabezpečenia účasti rozvojových krajín a nie iba cieľ podnecovania 
k tomu, aby tak konali.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

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. 
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 lodnej 
a leteckej dopravy. Emisie medzinárodnej 
lodnej dopravy by sa mali začleniť 
do systému EÚ na obchodovanie 
s emisiami (EÚ ETS) do roku 2015 alebo 
v opačnom prípad by sa mali zahrnúť 
do navrhovaného rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady o úsilí 
členských štátov znížiť svoje emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov do roku 2020.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Esko Seppänen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Keďže cena emisných práv sa 
prepočítava k cene elektriny vyrobenej 
bez emisií, EÚ ETS výrazne zvyšuje ceny 
všetkej elektriny. Okrem toho náklady na 
CO2 sa prenášajú na európske 
priemyselné odvetvia prostredníctvom 
ceny energie.

Or. en

Odôvodnenie

Príčinou týchto problémov je trhovo orientovaný veľkoobchodný systém cien elektrickej 
energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Esko Seppänen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Vzhľadom na veľkoobchodný systém 
cien elektrickej energie predstavuje táto 
smernica nový štart pre investície 
do jadrových zariadení s nulovou 
hodnotou emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Systém cien elektriny zvýhodňuje výrobu energie bez emisií. Cena všetkej elektriny sa 
v skutočnosti zvyšuje o cenu emisných kvót a je nezávislá od výrobných nákladov alebo 
používania kvót pri výrobe elektriny.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Esko Seppänen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3c) S cieľom vyhnúť sa finančnému 
zneužívaniu treba, aby bol systém EÚ ETS 
ušetrený od emisných kvót v podobe 
cenných papierov na finančných trhoch. 
V opačnom prípade špekulácie spôsobia 
obrovské problémy pri tvorbe cien kvót 
a elektriny.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sú emisné kvóty cenné papiere, nedošlo k ponaučeniu vyplývajúcemu z nedávnych 
problémov hypotekárneho trhu v USA, kde sa hypotekárne pôžičky zlúčili do rizikových 
balíkov spolu s ďalšími cennými papiermi. Ak by sa emisné kvóty mohli slobodne previesť 
na finančné produkty, trhové sily by ich použili na špekulatívne účely s cieľom vytvoriť ich 
nedostatok a dosiahnuť tak finančné zisky na úkor spotrebiteľov elektriny, domácností 
a rovnako priemyslu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 
predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby 
Spoločenstvo mohlo hospodárne 
uskutočniť svoj záväzok – znížiť emisie 
skleníkových plynov aspoň o 20% 
v porovnaní s úrovňou emisií 

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 
predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby 
Spoločenstvo mohlo hospodárne 
uskutočniť svoj záväzok – znížiť emisie 
skleníkových plynov aspoň o 20% 
v porovnaní s úrovňou emisií 
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zaznamenanou v roku 1990, mali by sa 
týmto zariadeniam do roku 2020 
prideľovať emisné kvóty nižšie o 21 % 
v porovnaní s úrovňou emisií týchto 
zariadení nameranou v roku 2005.

zaznamenanou v roku 1990, mali by sa 
týmto zariadeniam do roku 2020 
prideľovať emisné kvóty nižšie o 21 % 
v porovnaní s úrovňou emisií týchto 
zariadení nameranou v roku 2005. 
S cieľom znížiť veľkosť kroku z 20 % 
na 30 % by bolo pre EÚ ETS užitočné, 
aby sa rovno pristúpilo k zníženiu emisií 
o 25 %.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 
predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby 
Spoločenstvo mohlo hospodárne 
uskutočniť svoj záväzok – znížiť emisie 
skleníkových plynov aspoň o 20% 
v porovnaní s úrovňou emisií 
zaznamenanou v roku 1990, mali by sa 
týmto zariadeniam do roku 2020 
prideľovať emisné kvóty nižšie o 21 % 
v porovnaní s úrovňou emisií týchto 
zariadení nameranou v roku 2005.

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 
predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby 
Spoločenstvo mohlo hospodárne 
uskutočniť svoj záväzok – znížiť emisie 
skleníkových plynov aspoň o 20% 
v porovnaní s úrovňou emisií 
zaznamenanou v roku 1990, mali by sa 
týmto zariadeniam do roku 2020 
prideľovať emisné kvóty nižšie o 21 % 
v porovnaní s úrovňou emisií týchto 
zariadení nameranou v roku 2005, a teda 
o viac ako 30 % nižšie emisie v porovnaní 
s úrovňou emisií zaznamenanou v roku 
1990.

Or. en

Odôvodnenie

Bežným referenčným rokom je rok 1990. Približný percentuálny podiel zníženia CO2, ktorý 
EÚ ETS dosiahne v roku 2020, by sa preto mal uvádzať aj v porovnaní s úrovňou v roku 
1990. Má to mimoriadny význam pri medzinárodných rokovaniach, počas ktorých EÚ musí 
poukázať na to, čo dosiahla od roku 1990. Údaj 30 % poskytla Európska komisia počas 
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vypočutia EP 15. mája 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 
predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby 
Spoločenstvo mohlo hospodárne 
uskutočniť svoj záväzok – znížiť emisie 
skleníkových plynov aspoň o 20% 
v porovnaní s úrovňou emisií 
zaznamenanou v roku 1990, mali by sa 
týmto zariadeniam do roku 2020 
prideľovať emisné kvóty nižšie o 21 % 
v porovnaní s úrovňou emisií týchto 
zariadení nameranou v roku 2005.

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 
predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby 
Spoločenstvo mohlo hospodárne 
uskutočniť svoj záväzok – znížiť emisie 
skleníkových plynov aspoň o 20% 
v porovnaní s úrovňou emisií 
zaznamenanou v medzinárodne uznanom 
základnom roku Kjótskeho protokolu, 
ktorým je rok 1990, mali by sa týmto 
zariadeniam do roku 2020 prideľovať 
emisné kvóty nižšie o 15 % v porovnaní s 
úrovňou emisií týchto zariadení nameranou 
v roku 2005.

Or. de

Odôvodnenie

Pri znížení o 20 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990 predstavuje teda celkové množstvo 
emisií 4,64 miliárd ton. Do roku 2020 by malo úsilie odvetví o znižovanie dosiahnuť 2,67 
miliárd ton, ktoré nie sú zahrnuté v ETS. Oproti tvrdeniu Komisie z výpočtu ďalej vyplýva, že 
v prípade odvetví, na ktoré sa vzťahuje ETS, treba požadovať zníženie emisií o 15 % 
v porovnaní s úrovňou emisií nameranou v roku 2005.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť istotu a zlepšiť 
predvídateľnosť systému Spoločenstva je 
potrebné konkretizovať ustanovenia na 
zvýšenie podielu systému Spoločenstva na 
dosahovaní celkového zníženia o viac než 
20%, a to najmä vzhľadom na cieľ 
Európskej rady dosiahnuť do roku 2020 
zníženie o 30%, ktoré je z vedeckého 
hľadiska považované za nevyhnutné, ak 
nemá dôjsť k nebezpečným zmenám
klímy.

(5) S cieľom posilniť istotu a zlepšiť 
predvídateľnosť systému Spoločenstva je 
potrebné konkretizovať ustanovenia na 
zvýšenie podielu systému Spoločenstva na 
dosahovaní celkového zníženia o viac než 
20%, a to najmä vzhľadom na cieľ 
Európskej rady dosiahnuť do roku 2020 
zníženie o 30%, ktoré je z vedeckého 
hľadiska považované za nevyhnutné 
na zabránenie nebezpečným následkom 
zmeny klímy, za predpokladu, že sa 
ostatné rozvinuté krajiny zaviažu 
k porovnateľnému zníženiu emisií 
a rozvojové krajiny s vyspelejším 
hospodárstvom prispejú mierou, ktorá 
zodpovedá ich zodpovednostiam 
a príslušným schopnostiam. Treba 
zabezpečiť spravodlivé rozdelenie 
zaťaženia medzi systém Spoločenstva 
a iné odvetia hospodárstva, ktoré by sa 
zakladalo na vedeckých dôkazoch.

Or. en

Odôvodnenie

Každé ďalšie zníženie emisií zo strany EÚ musí byť v súlade s rovnocennými opatreniami 
krajín, voči ktorým hrozí vysoké riziko presunu emisií uhlíka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Werner Langen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Z obchodovania formou aukcie by sa 
mali vyňať predovšetkým energeticky 
náročné priemyselné odvetvia. Toto 
konštatovanie by malo platiť aspoň 
do roku 2020 a v závislosti 
od medzinárodnej dohody aj po tomto 
dátume. Množstvo bezplatne pridelených 
kvót nemožno ohraničiť, ale musí byť 
vo výške 100 %. Od záväznej výnimky 
uplatňovanej na energeticky náročné 
priemyselné odvetvia možno upustiť 
v prípade, že medzinárodná dohoda 
nadväzujúca na Kjótsky protokol 
zabezpečí rovnaké podmienky 
hospodárskej súťaže pre priemyselnú 
výrobu v celosvetovom meradle.

Or. de

Odôvodnenie

Energeticky náročné priemyselné odvetvia potrebujú spoľahlivé základy plánovania, aby 
mohli realizovať investície a aby tak mali rovnaké príležitosti v rámci medzinárodnej 
hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Stojaté stromy, ako aj drevo a jeho 
deriváty predstavujú veľmi dôležitý zdroj 
viazania a ukladania uhlíka. Okrem toho 
drevo umožňuje bojovať 
proti skleníkovému efektu nahrádzaním 
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fosílnej energie. Stručne povedané, lesy 
predstavujú skutočnú zásobáreň 
prírodného uhlíka, ale tento uhlík sa 
uvoľňuje do atmosféry pri klčovaní 
a pálení lesov, a preto je dôležité zaviesť 
mechanizmus ochrany lesov, aby sa 
zmiernilo globálne otepľovanie.

Or. fr

Odôvodnenie

Zmeny vo využití krajiny (napr. odlesňovanie v tropických oblastiach) sú údajne príčinou 
20 % celosvetových emisií skleníkových plynov. Emisie skleníkových plynov spojené 
so samotným odlesňovaním zodpovedajú 6 miliardám ton CO2.

Iba vo Francúzsku skladované množstvo predstavuje 15,6 milióna ton uhlíka a zachytáva 
10 % emisií skleníkových plynov. Hodnota jeho náhrady sa odhaduje na 14 miliónov ton 
uhlíka. Bez lesov a dreva by Francúzsko vypustilo 108 miliónov ton emisií viac, čiže 
v priemere o 20 % emisií viac.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Werner Langen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7b) Zariadenia s ročným množstvom 
vypustených emisií CO2 do 25 000 ton 
CO2 nespadajú do rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice.

Or. de

Odôvodnenie

Zariadenia, ktoré ročne vypúšťajú menej ako 25 000 ton CO2, sa len malou mierou podieľajú 
na celkových priemyselných emisiách CO2 , a treba ich preto vyňať z rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice. Tým sa súčasne výrazne obmedzí byrokratické zaťaženie stredných podnikov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7b) Vzhľadom na nevyužitý obrovský 
potenciál lesníctva v oblasti zmierňovania 
účinkov globálneho otepľovania treba 
zaviesť podnety na jeho zhodnotenie 
a rozvoj s primeraným zreteľom na ďalšie 
úlohy, ktoré lesy plnia.

Or. fr

Odôvodnenie

V správe GIEC z roku 2007 sa uvádza: „z dlhodobého hľadiska stratégia trvalo udržateľnej 
správy lesov zameraná na zachovanie alebo zvýšenie zásob uhlíka v lesoch pri produkovaní 
každoročne udržateľného výnosu úžitkového dreva, vlákna alebo energie z dreva prinesie 
najväčší trvalo udržateľný účinok zmierňovania“. Do úvahy treba zobrať aj uznesenie 
Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007, v ktorom sa vyzýva Európska komisia, aby 
zahrnula niektoré činnosti spojené s lesníctvom do ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Smernica 2003/87/ES a smernica 
2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2003/87/ES, by sa mali uviesť 
do súladu s opatreniami stanovenými 
v Kjótskom protokole, ktoré sa týkajú 
činností spojených s využitím krajiny, 
so zmenou využitia krajiny a zalesňovania 
(LULUCF).

Or. fr
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Odôvodnenie

Kjótsky protokol priraďuje priemyselným krajinám štatistické ciele týkajúce sa zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe B. Viacero článkov odkazuje 
na činnosti LULUCF, konkrétne na zalesňovanie, výsadbu nového lesa, odlesňovanie, správu 
lesov, správu poľnohospodárskej pôdy, správu pasienkov a obnovu vegetácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Systém EÚ TS by mal byť plne 
prepojený s projektovo založenými 
mechanizmami Kjótskeho protokolu 
zahrnutím činností LULUCF do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2003/87/ES 
a smernice 2004/101/ES, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 2003/87/ES.

Or. fr

Odôvodnenie

Smernica 2004/101/ES z 27. októbra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES, 
vyníma zo svojho rozsahu pôsobenia činnosti týkajúce sa lesníctva a poľnohospodárstva.

Lesnícky priemysel a mnohé environmentálne organizácie podporujú začlenenie činností 
LULUCF do systému EÚ ETS. Zdôrazňujú kľúčový vplyv týchto činností na zmenu klímy, 
pričom poukazujú na to, že odlesňovanie je v skutočnosti zodpovedné za 20 % celosvetových 
emisií skleníkových plynov. Začlenenie týchto činnosti by bolo tiež spôsobom podpory trvalo 
udržateľného rozvoja v málo rozvinutých krajinách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) Komisia by mala preskúmať 
možnosti začlenenia činností LULUCF 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
2003/87/ES a smernice 2004/101/ES, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2003/87/ES vzhľadom na návrhy 
predložené na konferencii na Bali 
a na technický pokrok. V tejto veci by 
mala predložiť legislatívny návrh 
Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr do konca roku 2008.

Or. fr

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty vytýkali Európskej komisii, že neposkytla riadne odôvodnenie svojho 
rozhodnutia o vyňatí činností LULUCF, a vyjadrili poľutovanie nad týmto rozhodnutím, 
keďže závery Európskej rady z 9. marca 2007 a uznesenie Európskeho parlamentu 
z 15. novembra 2007 o konferencii o klíme na Bali vyzvali Komisiu, aby zvážila začlenenie 
činností LULUCF do systému EÚ ETS. Začlenenie týchto činností by v rozvojových krajinách 
predstavovalo nie zanedbateľný zdroj finančných prostriedkov, ktoré by mohli zabezpečiť 
ochranu biodiverzity a obnovu poškodených lesov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Keď malé zariadenia, ktorých emisie 
neprekračujú prah 10 000 ton CO2 ročne, 
podliehajú rovnocenným opatreniam na 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
najmä pokiaľ ide o daňové opatrenia, mali 
by mať členské štáty k dispozícii postup na 

(10) Keď malé zariadenia, ktorých emisie 
neprekračujú prah 25 000 ton CO2 ročne, 
podliehajú rovnocenným opatreniam na 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
najmä pokiaľ ide o daňové opatrenia, mali 
by mať členské štáty k dispozícii postup na 
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vylúčenie týchto malých zariadení zo 
systému obchodovania s emisiami, pokiaľ 
sa uvedené opatrenia uplatňujú. Uvedený 
prah emisií zabezpečuje maximálnu 
efektivitu, čo sa týka zníženia 
administratívnych nákladov na každú tonu 
vylúčenú zo systému z dôvodu 
zjednodušenia administratívy. Ako 
výsledok odklonu od päťročných 
alokačných období a s cieľom posilniť 
istotu a zlepšiť predvídateľnosť systému je 
potrebné prijať ustanovenia, ktorými sa 
určí frekvencia revízií povolení na emisie 
skleníkových plynov.

vylúčenie týchto malých zariadení zo 
systému obchodovania s emisiami, pokiaľ 
sa uvedené opatrenia uplatňujú. Uvedený 
prah emisií zabezpečuje maximálnu 
efektivitu, čo sa týka zníženia 
administratívnych nákladov na každú tonu 
vylúčenú zo systému z dôvodu 
zjednodušenia administratívy. Ako 
výsledok odklonu od päťročných 
alokačných období a s cieľom posilniť 
istotu a zlepšiť predvídateľnosť systému je 
potrebné prijať ustanovenia, ktorými sa 
určí frekvencia revízií povolení na emisie 
skleníkových plynov.

Or. de

Odôvodnenie

Byrokratické náklady a ďalšie náklady pre malé a stredné podniky treba udržať 
na minimálnej úrovni. Tým sa odôvodňuje zvýšenie hranice pre malé zariadenia na 25 000 
ton CO2 ročne, pokiaľ aj v tomto prípade možno dosiahnuť zníženie inými opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Pri výpočtoch od stredu obdobia 2008 
až 2012 by sa mal celkový objem kvót pre 
Spoločenstvo lineárne znižovať, čím sa 
v systéme obchodovania s emisiami 
zabezpečí postupné a predvídateľné 
znižovanie emisií. Ročný pokles kvót by sa 
mal rovnať 1,74 % z kvót vydaných 
členskými štátmi v súlade s rozhodnutiami 
Komisie o národných alokačných plánoch 
členských štátov na obdobie rokov 2008 až 
2012, aby systém Spoločenstva hospodárne 
prispieval k dosiahnutiu záväzku 
Spoločenstva znížiť celkové množstvo 
emisií do roku 2020 aspoň o 20%.

(11) Pri výpočtoch od stredu obdobia 2008 
až 2012 by sa mal celkový objem kvót pre 
Spoločenstvo lineárne znižovať, čím sa 
v systéme obchodovania s emisiami 
zabezpečí postupné a predvídateľné 
znižovanie emisií. Ročný pokles kvót by sa 
mal rovnať nemennému faktoru zníženia 
rovnajúcemu sa 1,1 % z kvót vydaných 
členskými štátmi v súlade s rozhodnutiami 
Komisie o národných alokačných plánoch 
členských štátov na obdobie rokov 2008 až 
2012, aby systém Spoločenstva hospodárne 
prispieval k dosiahnutiu záväzku 
Spoločenstva znížiť celkové množstvo 
emisií do roku 2020 aspoň o 20%.
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Or. de

Odôvodnenie

Pri znížení o 20 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990 predstavuje teda celkové množstvo 
emisií 4,64 miliárd ton. Oproti tvrdeniu Komisie z výpočtu ďalej vyplýva, že v prípade 
odvetví, na ktoré sa vzťahuje ETS, treba požadovať zníženie emisií o 15 % v porovnaní 
s úrovňou emisií nameranou v roku 2005. Zodpovedajúcim spôsobom sa mení aj ročné 
množstvo v rámci znižovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Pri výpočtoch od stredu obdobia 2008 
až 2012 by sa mal celkový objem kvót pre 
Spoločenstvo lineárne znižovať, čím sa 
v systéme obchodovania s emisiami 
zabezpečí postupné a predvídateľné 
znižovanie emisií. Ročný pokles kvót by sa 
mal rovnať 1,74 % z kvót vydaných 
členskými štátmi v súlade s rozhodnutiami 
Komisie o národných alokačných plánoch 
členských štátov na obdobie rokov 2008 až 
2012, aby systém Spoločenstva hospodárne 
prispieval k dosiahnutiu záväzku 
Spoločenstva znížiť celkové množstvo 
emisií do roku 2020 aspoň o 20%.

(11) Pri výpočtoch od stredu obdobia 2008 
až 2012 by sa mal celkový objem kvót pre 
Spoločenstvo lineárne znižovať, čím sa 
v systéme obchodovania s emisiami 
zabezpečí postupné a predvídateľné 
znižovanie emisií. Ročný pokles kvót by sa 
mal rovnať 2 % z kvót vydaných 
členskými štátmi v súlade s rozhodnutiami 
Komisie o národných alokačných plánoch 
členských štátov na obdobie rokov 2008 až 
2012, aby systém Spoločenstva hospodárne 
prispieval k dosiahnutiu záväzku 
Spoločenstva znížiť celkové množstvo 
emisií do roku 2020 aspoň o 25%.

Or. nl

Odôvodnenie

Na Bali sa uvažovalo o tom, že rozvinuté krajiny by mali znížiť svoje emisie skleníkových 
plynov o 25 % až 40 % v roku 2020 v porovnaní s údajmi v roku 1990. Na dosiahnutie tohto 
cieľa by EÚ ETS mal začať so znížením o 25 % v roku 2020 (v porovnaní s úrovňami v toku 
2005), ktoré možno upraviť na 30 % v súvislosti s medzinárodnou dohodou na obdobie 
po roku 2012. Znamená to, že lineárny faktor by sa mal upraviť na 2 % (1,74 x 25/21). Krok 
z 25 % ku 30 % by bol relatívne ľahko porovnateľný s krokom z 20 % ku 30 %. Pri cieli 
zníženia na úrovni 30 % by mal lineárny faktor predstavovať 2,5, pokiaľ Komisia nepreukáže, 
že by sa mal uplatňovať iný faktor.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 
o 21 % v porovnaní s úrovňou z roku 2005, 
pričom sa zohľadňuje vplyv rozšíreného 
rozsahu pôsobnosti od obdobia rokov 2005 
až 2007 do obdobia rokov 2008 až 2012 
a údaje o emisiách z roku 2005 v prípade 
odvetvia, ktorého sa týka obchodovanie 
s emisiami, použité pri hodnotení 
národných alokačných plánov Bulharska 
a Rumunska na obdobie rokov 2008 až 
2012, čo vedie k vydaniu maximálneho 
možného množstva 1 720 miliónov kvót na 
rok 2020. Presné množstvá emisií sa 
vypočítajú po tom, ako členské štáty 
vydajú kvóty podľa rozhodnutí Komisie 
o svojich národných alokačných plánoch 
na obdobie rokov 2008 až 2012, keďže 
schválenie pridelenia kvót pre niektoré 
zariadenia bolo podmienené odôvodnením 
a overením ich emisií. Po vydaní kvót na 
obdobie rokov 2008 až 2012 Komisia 
zverejní vydané množstvá pre celé 
Spoločenstvo. V súvislosti so zariadeniami, 
ktoré budú začlenené do systému 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 2012 
alebo v období od roku 2013, je potrebné 
množstvá kvót pre celé Spoločenstvo 
upraviť.

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 
o 15 % v porovnaní s úrovňou z roku 2005, 
čo zodpovedá zníženiu o xx % v porovnaní 
s úrovňou v roku 1990, pričom sa 
zohľadňuje vplyv rozšíreného rozsahu 
pôsobnosti od obdobia rokov 2005 až 2007 
do obdobia rokov 2008 až 2012 a údaje o 
emisiách z roku 2005 v prípade odvetvia, 
ktorého sa týka obchodovanie s emisiami, 
použité pri hodnotení národných 
alokačných plánov Bulharska a Rumunska 
na obdobie rokov 2008 až 2012, čo vedie 
k vydaniu maximálneho možného 
množstva 1 850 miliónov kvót na rok 2020 
zariadeniam, ktorým sa pridelia kvóty 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a približne 130 miliónov kvót pre nové 
odvetvia a plyny, ktoré pribudnú od roku 
2013. Presné množstvá emisií 
a percentuálny faktor zníženia sa 
vypočítajú po tom, ako členské štáty 
vydajú kvóty podľa rozhodnutí Komisie 
o svojich národných alokačných plánoch 
na obdobie rokov 2008 až 2012, keďže 
schválenie pridelenia kvót pre niektoré 
zariadenia bolo podmienené odôvodnením 
a overením ich emisií. Po vydaní kvót na 
obdobie rokov 2008 až 2012 Komisia 
zverejní vydané množstvá pre celé 
Spoločenstvo. V súvislosti so zariadeniami, 
ktoré budú začlenené do systému 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 2012 
alebo v období od roku 2013, je potrebné 
množstvá kvót pre celé Spoločenstvo 
upraviť.

Or. de
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Odôvodnenie

Z dôvodu transparentnosti by sa údaje mali vypočítavať aj v porovnaní s úrovňou v roku 
1990. Komisia sa vyzýva, aby tak urobila. Okrem toho sa tu uskutočňuje úprava na základe 
iných výsledkov výpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 
o 21 % v porovnaní s úrovňou z roku 2005, 
pričom sa zohľadňuje vplyv rozšíreného 
rozsahu pôsobnosti od obdobia rokov 2005 
až 2007 do obdobia rokov 2008 až 2012 
a údaje o emisiách z roku 2005 v prípade 
odvetvia, ktorého sa týka obchodovanie 
s emisiami, použité pri hodnotení 
národných alokačných plánov Bulharska 
a Rumunska na obdobie rokov 2008 až 
2012, čo vedie k vydaniu maximálneho 
možného množstva 1 720 miliónov kvót na 
rok 2020. Presné množstvá emisií sa 
vypočítajú po tom, ako členské štáty 
vydajú kvóty podľa rozhodnutí Komisie 
o svojich národných alokačných plánoch 
na obdobie rokov 2008 až 2012, keďže 
schválenie pridelenia kvót pre niektoré 
zariadenia bolo podmienené odôvodnením 
a overením ich emisií. Po vydaní kvót na 
obdobie rokov 2008 až 2012 Komisia 
zverejní vydané množstvá pre celé 
Spoločenstvo. V súvislosti so zariadeniami, 
ktoré budú začlenené do systému 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 2012 
alebo v období od roku 2013, je potrebné 
množstvá kvót pre celé Spoločenstvo 
upraviť.

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 
o 21 % v porovnaní s úrovňou z roku 2005, 
čo je viac ako 30 % menej než úroveň 
nameraná v 90. rokoch 20. storočia,
pričom sa zohľadňuje vplyv rozšíreného 
rozsahu pôsobnosti od obdobia rokov 2005 
až 2007 do obdobia rokov 2008 až 2012 
a údaje o emisiách z roku 2005 v prípade 
odvetvia, ktorého sa týka obchodovanie 
s emisiami, použité pri hodnotení 
národných alokačných plánov Bulharska 
a Rumunska na obdobie rokov 2008 až 
2012, čo vedie k vydaniu maximálneho 
možného množstva 1 720 miliónov kvót na 
rok 2020. Presné množstvá emisií sa 
vypočítajú po tom, ako členské štáty 
vydajú kvóty podľa rozhodnutí Komisie 
o svojich národných alokačných plánoch 
na obdobie rokov 2008 až 2012, keďže 
schválenie pridelenia kvót pre niektoré 
zariadenia bolo podmienené odôvodnením 
a overením ich emisií. Po vydaní kvót na 
obdobie rokov 2008 až 2012 Komisia 
zverejní vydané množstvá pre celé 
Spoločenstvo. V súvislosti so zariadeniami, 
ktoré budú začlenené do systému 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 2012 
alebo v období od roku 2013, je potrebné 
množstvá kvót pre celé Spoločenstvo 
upraviť.
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Or. en

Odôvodnenie

Bežným referenčným rokom je rok 1990. Približný percentuálny podiel zníženia CO2, ktorý 
EÚ ETS dosiahne v roku 2020, by sa preto mal uvádzať aj v porovnaní s úrovňou v roku 
1990. Má to mimoriadny význam pri medzinárodných rokovaniach, počas ktorých EÚ musí 
poukázať na to, čo dosiahla od roku 1990. Údaj 30 % poskytla Európska komisia počas 
vypočutia EP 15. mája 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Ďalšie úsilie európskeho hospodárstva 
si okrem iného vyžaduje, aby zrevidovaný 
systém Spoločenstva fungoval s čo 
najvyšším stupňom hospodárskej účinnosti 
a na základe plne harmonizovaných 
podmienok prideľovania kvót v rámci 
Spoločenstva. Aukcia by preto mala 
predstavovať základný princíp 
prideľovania, keďže ide o najjednoduchší 
systém, ktorý je vo všeobecnosti 
považovaný za hospodársky 
najefektívnejší. Tento princíp by mal 
eliminovať neočakávané zisky a zaručiť, že 
noví účastníci na trhu a hospodárstva 
s nadpriemerným rastom budú mať v rámci 
hospodárskej súťaže rovnakú pozíciu ako 
už existujúce zariadenia.

(13) Ďalšie úsilie európskeho hospodárstva 
si okrem iného vyžaduje, aby zrevidovaný 
systém Spoločenstva fungoval s čo 
najvyšším stupňom hospodárskej účinnosti 
a na základe plne harmonizovaných 
podmienok prideľovania kvót v rámci 
Spoločenstva. Bezplatné prideľovanie kvót 
na základe referenčných kritérií 
a skutočnej výroby predstavuje 
hospodársky najefektívnejší systém, ktorý 
môže zabezpečiť stanovenie stimulov 
pre technológie s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého, ako aj na dosiahnutie 
cieľového zníženia emisií. Tento princíp 
by mal eliminovať neočakávané zisky 
a zaručiť, že noví účastníci na trhu 
a hospodárstva s nadpriemerným rastom 
budú mať v rámci hospodárskej súťaže 
rovnakú pozíciu ako už existujúce 
zariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Vytvorenie nákladovo efektívneho a účinného systému na obchodovanie s emisiami, ktorý 
skutočne pomáha plniť ciele zníženia pri minimálnych nákladoch, nie je najlepšou možnosťou. 
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Prideľovanie kvót na základe referenčných kritérií a skutočnej výroby predstavuje lepší 
systém, ktorý zabezpečuje ekologickú účinnosť pri minimálnych nákladoch, ako preukázala 
nedávna štúdia Ecofys pre IFIEC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Ďalšie úsilie európskeho hospodárstva 
si okrem iného vyžaduje, aby zrevidovaný 
systém Spoločenstva fungoval s čo 
najvyšším stupňom hospodárskej účinnosti 
a na základe plne harmonizovaných 
podmienok prideľovania kvót v rámci 
Spoločenstva. Aukcia by preto mala 
predstavovať základný princíp 
prideľovania, keďže ide o najjednoduchší 
systém, ktorý je vo všeobecnosti 
považovaný za hospodársky 
najefektívnejší. Tento princíp by mal
eliminovať neočakávané zisky a zaručiť, že 
noví účastníci na trhu a hospodárstva 
s nadpriemerným rastom budú mať v rámci 
hospodárskej súťaže rovnakú pozíciu ako 
už existujúce zariadenia.

(13) Ďalšie úsilie európskeho hospodárstva 
si okrem iného vyžaduje, aby zrevidovaný 
systém Spoločenstva fungoval s čo 
najvyšším stupňom hospodárskej účinnosti 
a na základe plne harmonizovaných 
podmienok prideľovania kvót v rámci 
Spoločenstva. Aukcia by preto mala 
predstavovať základný princíp 
prideľovania, keďže ide o najjednoduchší 
systém, ktorý je vo všeobecnosti 
považovaný za hospodársky 
najefektívnejší. Tento princíp musí
eliminovať neočakávané zisky a zaručiť, že 
noví účastníci na trhu a hospodárstva 
s nadpriemerným rastom budú mať v rámci 
hospodárskej súťaže rovnakú pozíciu ako 
už existujúce zariadenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento PDN vychádza z potreby predvídateľnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Všetky členské štáty budú musieť 
vynaložiť značné investície, aby do roku 
2020 znížili produkciu oxidu uhličitého vo 
svojich hospodárstvach a členské štáty, 
v ktorých príjem per capita značne 
zaostáva za priemerom Spoločenstva 
a ktorých hospodárstva sa snažia znížiť 
rozdiel oproti bohatším členským štátom, 
budú musieť na zlepšenie energetickej 
účinnosti vynaložiť značné úsilie. 
Vzhľadom na snahy o elimináciu 
narušení hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva a zabezpečenie najvyššieho 
možného stupňa hospodárskej účinnosti 
pri transformácií ekonomík EÚ na 
ekonomiky s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého nie je vhodné zaobchádzať 
s hospodárskymi odvetviami v 
jednotlivých členských štátoch v rámci 
systému Spoločenstva rôzne. Je preto 
nevyhnutné vyvinúť iné mechanizmy na 
podporu snáh členských štátov s relatívne 
nižším príjmom per capita 
a intenzívnejším očakávaným rastom. 
Podiel 90 % z celkového množstva kvót, 
ktoré budú vydražené, by sa mal rozdeliť 
medzi členské štáty na základe ich 
relatívneho emisného podielu v systéme 
Spoločenstva v roku 2005. 10 % z tohto 
množstva by sa malo prideliť týmto 
členským štátom na účely solidarity 
a rastu v Spoločenstve a použiť na 
zníženie emisií a prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy. Pri rozdeľovaní 
týchto 10 % by sa mali zohľadniť úrovne 
príjmu per capita v roku 2005 
a perspektívy rastu členských štátov, 
pričom podiel má byť vyšší pre členské 
štáty s nízkym príjmom per capita 
a vysokou perspektívou rastu. Členské 

vypúšťa sa
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štáty s priemerným príjmom per capita, 
ktorý je o viac než 20 % vyšší ako 
priemerný príjem v Spoločenstve, by mali 
k tomuto rozdeleniu prispieť, s výnimkou 
prípadov, keď priame náklady na celkový 
balík odhadnuté v dokumente SEK(2008) 
85 prekračujú 0,7 % HDP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Alyn Smith

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Všetky členské štáty budú musieť 
vynaložiť značné investície, aby do roku 
2020 znížili produkciu oxidu uhličitého vo 
svojich hospodárstvach a členské štáty, 
v ktorých príjem per capita značne 
zaostáva za priemerom Spoločenstva 
a ktorých hospodárstva sa snažia znížiť 
rozdiel oproti bohatším členským štátom, 
budú musieť na zlepšenie energetickej 
účinnosti vynaložiť značné úsilie. 
Vzhľadom na snahy o elimináciu narušení 
hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva 
a zabezpečenie najvyššieho možného 
stupňa hospodárskej účinnosti 
pri transformácií ekonomík EÚ na 
ekonomiky s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého nie je vhodné zaobchádzať 
s hospodárskymi odvetviami v 
jednotlivých členských štátoch v rámci 
systému Spoločenstva rôzne. Je preto 
nevyhnutné vyvinúť iné mechanizmy na 
podporu snáh členských štátov s relatívne 
nižším príjmom per capita a intenzívnejším 
očakávaným rastom. Podiel 90 % 
z celkového množstva kvót, ktoré budú 
vydražené, by sa mal rozdeliť medzi 
členské štáty na základe ich relatívneho 
emisného podielu v systéme Spoločenstva 

(14) Všetky členské štáty budú musieť 
vynaložiť značné investície, aby do roku 
2020 znížili produkciu oxidu uhličitého vo 
svojich hospodárstvach a členské štáty, 
v ktorých príjem per capita značne 
zaostáva za priemerom Spoločenstva 
a ktorých hospodárstva sa snažia znížiť 
rozdiel oproti bohatším členským štátom, 
budú musieť na zlepšenie energetickej 
účinnosti vynaložiť značné úsilie. 
Vzhľadom na snahy o elimináciu narušení 
hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva 
a zabezpečenie najvyššieho možného 
stupňa hospodárskej účinnosti 
pri transformácií ekonomík EÚ na 
ekonomiky s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého nie je vhodné zaobchádzať 
s hospodárskymi odvetviami v 
jednotlivých členských štátoch v rámci 
systému Spoločenstva rôzne. Je preto 
nevyhnutné vyvinúť iné mechanizmy na 
podporu snáh členských štátov s relatívne 
nižším príjmom per capita a intenzívnejším 
očakávaným rastom. Podiel 90 % 
z celkového množstva kvót, ktoré budú 
vydražené, by sa mal rozdeliť medzi 
členské štáty na základe ich relatívneho 
emisného podielu v systéme Spoločenstva 
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v roku 2005. 10 % z tohto množstva by sa 
malo prideliť týmto členským štátom na 
účely solidarity a rastu v Spoločenstve 
a použiť na zníženie emisií a prispôsobenie
sa dôsledkom zmeny klímy. Pri 
rozdeľovaní týchto 10 % by sa mali 
zohľadniť úrovne príjmu per capita v roku 
2005 a perspektívy rastu členských štátov, 
pričom podiel má byť vyšší pre členské 
štáty s nízkym príjmom per capita 
a vysokou perspektívou rastu. Členské 
štáty s priemerným príjmom per capita, 
ktorý je o viac než 20 % vyšší ako 
priemerný príjem v Spoločenstve, by mali 
k tomuto rozdeleniu prispieť, s výnimkou 
prípadov, keď priame náklady na celkový 
balík odhadnuté v dokumente SEK(2008) 
85 prekračujú 0,7 % HDP.

v roku 2005. 10 % z tohto množstva by sa 
malo prideliť týmto členským štátom na 
účely solidarity a rastu v Spoločenstve 
a použiť na zníženie emisií a prispôsobenie 
sa dôsledkom zmeny klímy. Pri 
rozdeľovaní týchto 10 % by sa mali 
zohľadniť úrovne príjmu per capita v roku 
2005 a perspektívy rastu členských štátov, 
pričom podiel má byť vyšší pre členské 
štáty s nízkym príjmom per capita 
a vysokou perspektívou rastu. Treba 
zohľadňovať aj špecifické územné 
znevýhodnenia niektorých členských 
štátov, napríklad znevýhodnenia 
vyplývajúce z okrajového alebo 
ostrovného charakteru ich územia.
Členské štáty s priemerným príjmom per 
capita, ktorý je o viac než 20 % vyšší ako 
priemerný príjem v Spoločenstve, by mali 
k tomuto rozdeleniu prispieť, s výnimkou 
prípadov, keď priame náklady na celkový 
balík odhadnuté v dokumente SEK(2008) 
85 prekračujú 0,7 % HDP.

Or. en

Odôvodnenie

Rozdeľované príjmy z aukcií by mali zohľadňovať cieľ Spoločenstva týkajúci sa hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Všetky členské štáty budú musieť 
vynaložiť značné investície, aby do roku 
2020 znížili produkciu oxidu uhličitého vo 
svojich hospodárstvach a členské štáty, 
v ktorých príjem per capita značne 
zaostáva za priemerom Spoločenstva 
a ktorých hospodárstva sa snažia znížiť 

(14) Všetky členské štáty budú musieť 
vynaložiť značné investície, aby do roku 
2020 znížili produkciu oxidu uhličitého vo 
svojich hospodárstvach a členské štáty, 
v ktorých príjem per capita značne 
zaostáva za priemerom Spoločenstva 
a ktorých hospodárstva sa snažia znížiť 
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rozdiel oproti bohatším členským štátom, 
budú musieť na zlepšenie energetickej 
účinnosti vynaložiť značné úsilie. 
Vzhľadom na snahy o elimináciu narušení 
hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva 
a zabezpečenie najvyššieho možného 
stupňa hospodárskej účinnosti 
pri transformácií ekonomík EÚ na 
ekonomiky s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého nie je vhodné zaobchádzať 
s hospodárskymi odvetviami v 
jednotlivých členských štátoch v rámci 
systému Spoločenstva rôzne. Je preto 
nevyhnutné vyvinúť iné mechanizmy na 
podporu snáh členských štátov s relatívne 
nižším príjmom per capita a intenzívnejším 
očakávaným rastom. Podiel 90 % 
z celkového množstva kvót, ktoré budú 
vydražené, by sa mal rozdeliť medzi 
členské štáty na základe ich relatívneho 
emisného podielu v systéme Spoločenstva 
v roku 2005. 10 % z tohto množstva by sa 
malo prideliť týmto členským štátom na 
účely solidarity a rastu v Spoločenstve a 
použiť na zníženie emisií a prispôsobenie 
sa dôsledkom zmeny klímy. Pri 
rozdeľovaní týchto 10 % by sa mali 
zohľadniť úrovne príjmu per capita v roku 
2005 a perspektívy rastu členských štátov, 
pričom podiel má byť vyšší pre členské 
štáty s nízkym príjmom per capita a 
vysokou perspektívou rastu. Členské štáty 
s priemerným príjmom per capita, ktorý je 
o viac než 20 % vyšší ako priemerný 
príjem v Spoločenstve, by mali k tomuto 
rozdeleniu prispieť, s výnimkou prípadov, 
keď priame náklady na celkový balík 
odhadnuté v dokumente SEK(2008) 85 
prekračujú 0,7 % HDP. 

rozdiel oproti bohatším členským štátom, 
budú musieť na zlepšenie energetickej 
účinnosti vynaložiť značné úsilie. 
Vzhľadom na snahy o elimináciu narušení 
hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva 
a zabezpečenie najvyššieho možného 
stupňa hospodárskej účinnosti 
pri transformácií ekonomík EÚ na 
ekonomiky s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého nie je vhodné zaobchádzať 
s hospodárskymi odvetviami v 
jednotlivých členských štátoch v rámci 
systému Spoločenstva rôzne. Je preto 
nevyhnutné vyvinúť iné mechanizmy na 
podporu snáh členských štátov s relatívne 
nižším príjmom per capita a intenzívnejším 
očakávaným rastom. Podiel 90 % 
z celkového množstva kvót, ktoré budú 
vydražené, by sa mal rozdeliť medzi 
členské štáty na základe ich relatívneho 
emisného podielu v systéme Spoločenstva 
v roku 2005. 10 % z tohto množstva by sa 
malo prideliť týmto členským štátom na 
účely solidarity a rastu v Spoločenstve a 
použiť na zníženie emisií a prispôsobenie 
sa dôsledkom zmeny klímy. Pri 
rozdeľovaní týchto 10 % by sa mali 
zohľadniť úrovne príjmu per capita v roku 
2005 a perspektívy rastu členských štátov, 
pričom podiel má byť vyšší pre členské 
štáty s nízkym príjmom per capita a 
vysokou perspektívou rastu. Treba 
zohľadňovať aj územné charakteristiky 
a znevýhodnenia niektorých častí Európy, 
ako sú odľahlé, horské alebo ostrovné 
oblasti. Členské štáty s priemerným 
príjmom per capita, ktorý je o viac než 
20 % vyšší ako priemerný príjem v 
Spoločenstve, by mali k tomuto rozdeleniu 
prispieť, s výnimkou prípadov, keď priame 
náklady na celkový balík odhadnuté 
v dokumente SEK(2008) 85 prekračujú 
0,7 % HDP. 

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Herbert Reul

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 
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 

vypúšťa sa
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žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 
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 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť 100 % 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 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. Okrem toho výnosy z aukcie kvót 
by sa mali použiť na pokrytie správnych 
výdavkov vynaložených na riadenie 
systému Spoločenstva.
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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.

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby EÚ bola schopná viac investovať do energetických technológií a zníženia 
emisií CO2, čo je dôležité pre prípravu úsilia o zníženie emisií odteraz do roku 2050. Použitie 
100 % z príjmov na úrovni Spoločenstva by umožnilo riadnu organizáciu európskeho 
výskumu, najmä v porovnaní s USA a Japonskom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Nikolaos Vakalis

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) 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 
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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. 
Toto oznámenie nezbavuje členský štát 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
zmluvy 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.

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 a iných základných komodít
pre domácnosti so stredným a nižším 
príjmom, na investície v rozvojových 
krajinách v záujme ďalšieho znižovania 
emisií a vytvárania hospodárstva 
založeného na nízkych emisiách, ako aj 
na opatrenia, ktoré zlepšia 
konkurencieschopnosť európskych 
spoločností a podporia podnety 
spoločností na boj proti zmene klímy 
zdôrazňovaním energetickej účinnosti 
a zvyšovaním financovania obnoviteľných 
zdrojov energie, na výskum a vývoj 
v oblasti technológií s nízkymi emisiami, 
na technické infraštruktúrne zlepšenia 
a opatrenia, ktoré znížia vplyv systému 
na obchodovanie s emisnými kvótami 
skleníkových plynov na oblasti, ktoré čelia 
závažným geografickým a demografickým 
problémom, pričom sa prijímajú 
dodatočné opatrenia na rozvoj politiky 
týkajúcej sa trvalo udržateľnej energie.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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 
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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 
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. 

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 
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.
Príjmy z obchodovania s kvótami formou 
aukcie s cieľom zabrániť odlesňovaniu, 
ako aj ďalšie trvalo udržateľné lesnícke 
projekty a činnosti by mali dopĺňať 
účinné trhové nástroje, ktoré umožnia 
prevádzkovateľom zariadení využívať 
v systéme EÚ ETS kredity CO2 pre oblasť 
lesov.

Or. en
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Odôvodnenie

Trhové nástroje, napríklad kredity CO2 pre oblasť lesov, sú najúčinnejším prostriedkom 
zabezpečenia nevyhnutných podnetov a investícií pre rozvojové krajiny s cieľom zamedziť 
odlesňovaniu a zapojiť ich do projektov a činností trvalo udržateľného zalesňovania a obnovy 
lesov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Alyn Smith

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 
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 

(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 
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, a na zmiernenie 
dôsledkov systému na obchodovanie 
s kvótami na územia, ktoré sú trvalo 
a vážne znevýhodnené geografickými 
a demografickými podmienkami, tým, že 
sa im poskytnú dodatočné prostriedky 
na rozvoj trvalo udržateľnej energetickej 
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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.

politiky. 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.

Or. en

Odôvodnenie

Rozdeľované príjmy z aukcií by mali zohľadňovať cieľ Spoločenstva týkajúci sa hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Dorette Corbey

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 

(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 
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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 
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. Toto oznámenie nezbavuje 
členský štát povinnosti ustanovenej v 
článku 88 ods. 3 zmluvy 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.

podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
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. Na podporu 
inovácie by členské štáty mali opätovne 
investovať aspoň 50 %príjmov 
z obchodovania formou aukcie 
do zúčastnených podnikov na účely 
investovania do zelených technológií 
vrátane technológií zachytávania 
a geologického ukladania skleníkových 
plynov. Je potrebné zahrnúť aj predpisy 
týkajúce sa monitorovania využívania 
fondov z aukcie na tieto účely. Toto 
oznámenie nezbavuje členský štát 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
zmluvy 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.

Or. nl

Odôvodnenie

Aspoň polovica príjmov z obchodovania formou aukcie by mala plynúť do zúčastnených 
podnikov pod podmienkou, že prostriedky investujú do zelených technológií alebo technológií 
zahŕňajúcich emisie skleníkových plynov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť výnosy 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 
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. Minimálne 50 % 
z príjmov by sa malo použiť ako príspevok 
k nevyhnutným snahám týkajúcim sa 
klímy v rozvojových krajinách. 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.
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žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Miloslav Ransdorf

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 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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Aukcie budú predstavovať zatiaľ najväčšie globálne pokračujúce obchodovanie formou 
aukcie. Je rozhodujúce, aby sa za každých okolností zachoval likvidný trh s kvótami a aby sa 
zabránilo prípadným zlyhaniam trhu. Je preto potrebné obdobie postupného zavádzania, aby 
sa náležite podporila premena trhu s elektrickou energiou na obchodovanie so všetkými 
kvótami s cieľom zmierniť negatívne vplyvy v oblasti výrobných kapacít a cien elektrickej 
energie, aby sa zabránilo narušeniam na vnútornom európskom trhu v prípade národných 
priemyselných odvetví, ktoré spôsobili ceny energie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Herbert Reul, Christian Ehler

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 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.

(16) Obchodovanie s emisiami predstavuje 
nástroj, ktorý by mal napomôcť plnenie 
cieľov znižovania emisií CO2
pri minimálnych nákladoch. Prideľovanie 
bezplatných kvót založené 
na referenčných kritériách a skutočnej 
výrobe stanovuje potrebné podnety 
na zlepšenie účinnosti. Náklady 
zo systému EÚ ETS za zúčastňujúce sa 
zariadenia, ako aj nepriamo 
za spotrebiteľov sa preto môžu obmedziť 
podľa finančných potrieb zmierňovania 
emisií CO2, ktoré sa majú znižovať 
v súlade so stanoveným cieľom. Emisie 
CO2, ktoré sú stále povolené v súlade 
so znižovaním, teda nevytvárajú 
pre Spoločenstvo náklady, budú ich však 
vytvárať ihneď potom, ako sa na ne začne 
vzťahovať budúci posilnený cieľ 
znižovania. Takéto ohraničenie vôbec 
neohrozuje ciele politiky v oblasti zmeny 
klímy. Dosiahnutie cieľa, ktorým je 
zníženie emisií CO2, možno zaručiť 
správnym stanovením referenčných 
kritérií. Možnosť úpravy referenčných 
kritérií smerom nadol v nasledujúcich 
rokoch poskytuje istotu, že sa celkový cieľ 
zníženia emisií skutočne dosiahne. Od 
roku 2013 by teda prideľovanie 
bezplatných kvót založené 
na referenčných kritériách a skutočnej 
výrobe malo byť hlavným nástrojom 
v prípade všetkých odvetví a na celé 
obdobie.

Or. en
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Odôvodnenie

Vytvorenie nákladovo efektívneho a účinného systému na obchodovanie s emisiami, ktorý 
skutočne pomáha plniť ciele zníženia pri minimálnych nákladoch, nie je najlepšou možnosťou. 
Prideľovanie kvót na základe referenčných kritérií a skutočnej výroby predstavuje lepší 
systém, ktorý zabezpečuje ekologickú účinnosť pri minimálnych nákladoch, ako preukázala 
nedávna štúdia Ecofys pre IFIEC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 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.

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre všetky odvetvia mali podliehať aukcii, 
pričom v spojení s požiadavkou na dovoz 
kvót (AIR) tieto odvetvia majú možnosť 
premietnuť zvýšenie nákladov na oxid 
uhličitý do cien v prípade, že sa oneskorí 
uzavretie súhrnnej medzinárodnej dohody 
na obdobie po roku 2012.

Or. en

Odôvodnenie

Cena uhlíka by sa mala plne zahrnúť do výrobkov, aby sa trh nasmeroval k spotrebe 
bez vplyvu na klímu. Prideľovanie bezplatných kvót narúša fungovanie trhového mechanizmu, 
pretože obchodovanie so všetkými kvótami formou aukcie by ušetrilo množstvo byrokracie 
a odmenilo by subjekty s najlepšími výsledkami. Presun emisií CO2 a nečestnú konkurencia 
európskej výrobe z krajín, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu súhrnným medzinárodných 
dohôd o zmene klímy, by mala neutralizovať požiadavka na dovoz zahraničných kvót.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Lena Ek

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 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.

(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. Výroba tepla
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt 
a dodávky tepla do účinných zariadení 
diaľkového vykurovania vymedzených 
podľa usmernení Spoločenstva o štátnej 
pomoci na ochranu životného prostredia 
by mali získať bezplatné kvóty 
na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania so zretom na iných 
výrobcov tepla, na ktorých sa nevzťahuje 
EÚ ETS.

Or. en

Odôvodnenie

Na trhu s teplom je hospodárska súťaž a na jeho najväčšia časť, ktorú tvoria jednotlivé 
kotolne na uhlie, sa nevzťahuje systém na obchodovanie s emisiami. Zariadenia na diaľkové 
vykurovanie preto nedokážu presunúť náklady na spotrebiteľov, hoci sú najúčinnejšou 
možnosťou z hľadiska emisií CO2. Na zabránenie zvýšeniu emisií v neobchodovateľnej časti 
trhu s teplom treba, aby sa so zariadeniami zaobchádzalo rovnako ako s priemyselnými 
odvetviami na trhoch, kde existuje riziko presunu emisií uhlíka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 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.

(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.

Or. en

Odôvodnenie

Na výrobu tepla sa však nemusia vzťahovať rovnaké ustanovenia ako tie, ktoré sa týkajú 
výroby elektrickej energie. Takýto krok vedie k rozporom a narušeniu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Dodávky tepla na účely priemyslu, 
či už bolo alebo nebolo vyrobené spolu 
s elektrickou energiou, by mali získať 
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bezplatné kvóty podľa podielu 
bezplatných kvót, ktorý je pridelený 
príslušným priemyselným odvetviam. 
Dodávky tepla, či už bolo alebo nebolo 
vyrobené spolu s elektrickou energiou, 
na účely diaľkového vykurovania 
vymedzeného podľa usmernení 
Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu 
životného prostredia by mali získať 
bezplatné kvóty v záujme zabezpečenia 
rovnakého zaobchádzania so zreteľom 
na iných výrobcov tepla, na ktorých sa 
nevzťahuje systém Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Na výrobu tepla sa musia vzťahovať riadne a jasné pravidlá. Toto znenie by umožňovalo, aby 
neexistovala žiadna diskriminácia medzi „externalizovanou“ kogeneráciou a „vnútornou“ 
výrobou vymedzenou v rámci priemyselného odvetvia.

Diaľkové vykurovanie predstavuje dôležitý nástroj znižovania emisií, jeho hlavnú konkurenciu 
však tvoria jednotlivé kotolne spaľujúce fosílne palivá, na ktoré sa nevzťahuje EÚ ETS. 
S cieľom vyhnúť sa tomu, aby negatívne hospodárske stimulovanie podporovalo zvyšovanie 
emisií, treba, aby zariadenia diaľkového vykurovania mali nárok na bezplatné kvóty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Herbert Reul

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 

vypúšťa sa
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pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo a to až 
do roku 2020, keď bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Cena uhlíka by sa mala plne zahrnúť do výrobkov, aby sa trh nasmeroval k spotrebe 
bez vplyvu na klímu. Prideľovanie bezplatných kvót narúša fungovanie trhového mechanizmu, 
pretože obchodovanie so všetkými kvótami formou aukcie by ušetrilo množstvo byrokracie 
a odmenilo by subjekty s najlepšími výsledkami. Presun emisií CO2 a nečestnú konkurencia 
európskej výrobe z krajín, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu súhrnným medzinárodných 
dohôd o zmene klímy, by mala neutralizovať požiadavka na dovoz zahraničných kvót.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Paul Rübig

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, ak 
neexistuje ratifikovaná medzinárodná 
dohoda, by sa mal vytvoriť prechodný 
systém, v ktorom by bezplatné pridelenie 
kvót predstavovalo 100 % 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.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom súčasného návrhu smernice je zmierniť negatívne následky na životné prostredie 
spojené s obchodovaním formou s emisnými kvótami formou aukcie v prípade neexistencie 
medzinárodnej dohody, komplexne však nerieši negatívne ekonomické dôsledky, ktoré by 
nastali, ak by významná medzinárodná dohoda nevytvorila rovnaké podmienky 
medzi spoločnosťami v konkurenčných krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Miloslav Ransdorf

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 

(17) Mal by sa vytvoriť prechodný systém, 
v ktorom by bezplatné pridelenie kvót 
v roku 2013 predstavovalo 80 % z 
množstva, ktoré zodpovedá 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Aukcie budú predstavovať zatiaľ najväčšie globálne pokračujúce obchodovanie formou 
aukcie. Je rozhodujúce, aby sa za každých okolností zachoval likvidný trh s kvótami a aby sa 
zabránilo prípadným zlyhaniam trhu. Je preto potrebné obdobie postupného zavádzania, aby 
sa náležite podporila premena trhu s elektrickou energiou na obchodovanie formou aukcie 
so všetkými kvótami s cieľom zmierniť negatívne vplyvy v oblasti výrobných kapacít a cien 
elektrickej energie, aby sa zabránilo narušeniam na vnútornom európskom trhu v prípade 
národných priemyselných odvetví, ktoré spôsobili ceny energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

vypúšťa sa
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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 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.

Or. en

Odôvodnenie

Cena uhlíka by sa mala plne zahrnúť do výrobkov, aby sa trh nasmeroval k spotrebe 
bez vplyvu na klímu. Prideľovanie bezplatných kvót narúša fungovanie trhového mechanizmu, 
pretože obchodovanie so všetkými kvótami formou aukcie by ušetrilo množstvo byrokracie 
a odmenilo by subjekty s najlepšími výsledkami. Presun emisií CO2 a nečestnú konkurencia 
európskej výrobe z krajín, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu súhrnným medzinárodných 
dohôd o zmene klímy, by mala neutralizovať požiadavka na dovoz zahraničných kvót.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

(18) Ak neexistuje medzinárodná dohoda, 
ktorá by stanovovala rovnaké zaobchádzanie 
s ovplyvnenými odvetviami, prideľovanie 
bezplatných kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve tzv.
referenčné kritéria. Tieto referenčné kritéria 
by sa mali stanovovať v prípade každého 
odvetvia, na ktoré sa vzťahuje EÚ ETS. Mali 
by sa zakladať na osvedčených technikách 
v oblasti skleníkových plynov a energetickej 
účinnosti, na potenciáli vrátane technického 
potenciálu znižovania emisií a technológií 
dostupných na trhu a mali by tiež 
zohľadňovať alternatívne riešenia a výrobné 
procesy, používanie biomasy, obnoviteľné 
zdroje energie, kogeneráciu, ako 
aj zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov. S cieľom zabezpečiť, aby všetci 
prevádzkovatelia boli motivovaní k najlepším 
výkonom v rámci svojich odvetví, by sa 
bezplatné kvóty jednotlivým zariadeniam mali 
prideľovať len do úrovne stanovenej 
príslušným referenčným kritériom. 
Vo všeobecnosti pravidlá upravujúce 
prideľovanie bezplatných kvót 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 
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energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť. Pred stanovením referenčných 
kritérií by Komisia mala uskutočňovať 
konzultácie so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 predložený spravodajcom sa vo všeobecnosti podporuje. 
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pridáva niekoľko bodov: 
– odkaz na medzinárodnú dohodu nahradzujúci úvodnú časť
– základné znaky referenčných kritérií, ktoré sú v súčasnosti stanovené v prílohe III ods. 3 
existujúcej smernice
– objasnenie, že tu ide o bezplatné kvóty

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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. 

(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. Bez toho, aby boli dotknuté 
referenčné kritéria, by sa v týchto 
pravidlách mali zohľadniť najúčinnejšie 
techniky v oblasti skleníkových plynov 
a energie, všeobecne použiteľné
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj potenciál vrátane 
technického potenciálu znižovania emisií. 
Takéto pravidlá by mali podporovať 
znižovanie špecifických emisií. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót na základe 
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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.

referenčných kritérií. 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 
rovnocenne 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 elektrickej energie vyrobenej 
z odpadových plynov a elektrickej energie 
vyrobenej v súvislosti s priemyselnou 
spotrebou tepla alebo elektrickej energie 
vyrobenej zo zvyškov priemyselných 
procesov, a to pre vlastnú potrebu 
prevádzkovateľa, ako aj zariadenia.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. en

Odôvodnenie

CO2 z využívania odpadových plynov je neoddeliteľne spojený so zariadeniami vyrábajúcimi 
tieto plyny. Obchodovanie formou aukcie by iba nenáležite zaťažovalo tieto zariadenia 
a odradzovalo od účinného používania odpadových plynov, ktoré prispieva k zachovaniu 
zdrojov. 

Obchodovanie s elektrickou energiou formou aukcie a prípadné prideľovanie bezplatných 
kvót v prípade tepla v navrhovanom systéme má za následok rozdielne kvóty zariadeniam, 
ktoré vyrábajú rovnaký produkt, a tým nezosúladený systém. Energia a teplo vyrobené 
v súvislosti s priemyselnými procesmi sa vyrábajú na uspokojenie dopytu týchto 
priemyselných procesov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Herbert Reul

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 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.

(18) 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. Takéto 
pravidlá by nemali podporovať zvyšovanie 
emisií z neúčinných zariadení.

Or. en
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Odôvodnenie

Základným mechanizmom prideľovania by mali byť referenčné kritéria založené na skutočnej 
výrobe v prípade všetkých odvetví. Z tohto dôvodu nie sú potrebné žiadne dodatočné 
ustanovenia týkajúce sa nových účastníkov atď. a môžu sa vypustiť. Prideľovanie kvót 
založené na referenčných kritériách a skutočnej spotrebe poskytuje priestor na rast účinných 
výrobcov na úkor neúčinných výrobcov a je na prospech celkového cieľa politiky týkajúcej sa 
klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Miloslav Ransdorf

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 vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 

(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 vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Kvóty, ktoré zostali 
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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.

v rezerve pre nových účastníkov na trhu 
v roku 2020, by sa mali vydražiť.

Or. en

Odôvodnenie

Aukcie budú predstavovať zatiaľ najväčšie globálne pokračujúce obchodovanie formou 
aukcie. Je rozhodujúce, aby sa za každých okolností zachoval likvidný trh s kvótami a aby sa 
zabránilo prípadným zlyhaniam trhu. Je preto potrebné obdobie postupného zavádzania, aby 
sa náležite podporila premena trhu s elektrickou energiou na obchodovanie formou aukcie 
so všetkými kvótami s cieľom zmierniť negatívne vplyvy v oblasti výrobných kapacít a cien 
elektrickej energie, aby sa zabránilo narušeniam na vnútornom európskom trhu v prípade 
národných priemyselných odvetví, ktoré spôsobili ceny energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Pilar del Castillo Vera

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 

(18) Ak neexistuje medzinárodná dohoda, 
ktorá by stanovovala rovnaké 
zaobchádzanie s ovplyvnenými 
odvetviami, 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. Bez 
toho, aby boli dotknuté referenčné 
kritéria, by sa v týchto pravidlách mali 
zohľadniť najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, všeobecne 
použiteľné alternatívne riešenia a výrobné 
procesy, používanie biomasy, obnoviteľné 
zdroje energie, ako aj potenciál vrátane 
technického potenciálu znižovania emisií. 
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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.

Takéto pravidlá by mali podporovať 
znižovanie špecifických emisií. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót na základe 
referenčných kritérií. 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 aj 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. Pri vymedzovaní zásad 
stanovovania referenčných kritérií 
v rámci jednotlivých odvetví by Komisia 
mala konzultovať s príslušnými 
odvetviami.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie, že výraz „prechodné“ sa vzťahuje na medzinárodnú dohodu, ktorá zabezpečuje 
rovnaké podmienky (s cieľom vyhnúť sa presunu emisií). Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
zdôrazňuje používanie referenčných kritérií a ich dôležité charakteristické znaky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Hannes Swoboda

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
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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 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.

uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže v 
Spoločenstve. Bez toho, aby boli dotknuté 
referenčné kritéria, by sa v týchto 
pravidlách mali zohľadniť najúčinnejšie 
techniky v oblasti skleníkových plynov 
a energie, všeobecne použiteľné
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj potenciál vrátane 
technického potenciálu znižovania emisií. 
Takéto pravidlá by mali podporovať 
znižovanie špecifických emisií. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót na základe 
referenčných kritérií. 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 aj 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 elektrickej energie vyrobenej 
z odpadových plynov z priemyselných 
výrobných procesov. Kvóty, ktoré zostali 
v rezerve pre nových účastníkov na trhu 
v roku 2020, by sa mali vydražiť. Pri 
vymedzovaní zásad stanovovania 
referenčných kritérií v rámci jednotlivých 
odvetví by Komisia mala konzultovať 
so sociálnymi partnermi príslušných 
odvetví.

Or. en
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Odôvodnenie

Odpadové plyny, ktoré sú výsledkom výrobných procesov, sa musia použiť okamžite po ich 
výrobe. Na zabezpečenie ich účinnej obnovy sa musí pri používaní týchto plynov umožniť 
maximálna miera flexibility. Používanie odpadových plynov z výrobných procesov na výrobu 
elektrickej energie prispieva k zachovaniu zdrojov a znižovaniu emisií CO2. Elektrická 
energia vyrobená za takýchto špecifických okolností by sa mala vyňať z obchodovania formou 
aukcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Jerzy Buzek

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 vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve, 
ako je okrem iného stanovovanie 
odvetvových referenčných kritérií, aby sa 
minimalizovali narušenia hospodárskej 
súťaže v Spoločenstve. V týchto pravidlách 
a referenčných kritériách by sa mal jasne 
stanoviť proces zavádzajúci odvetvové 
referenčné kritéria a podľa potreby 
zohľadňujúci 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. 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 aj na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
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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.

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. Pri vymedzovaní zásad 
stanovovania referenčných kritérií 
v rámci jednotlivých odvetví by Komisia 
mala konzultovať s príslušnými 
odvetviami.

Or. en

Odôvodnenie

Zásady stanovovania referenčných kritérií musia byť odsúhlasené príslušnými odvetviami 
a musia odrážať súčasné emisie a technické možnosti znižovania emisií vnútri odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Paul Rübig

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 

(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. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom súčasného návrhu smernice je zmierniť negatívne následky na životné prostredie 
spojené s obchodovaním formou s emisnými kvótami formou aukcie v prípade neexistencie 
medzinárodnej dohody, komplexne však nerieši negatívne ekonomické dôsledky, ktoré by 
nastali, ak by významná medzinárodná dohoda nevytvorila rovnaké podmienky 
medzi spoločnosťami v konkurenčných krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Philippe Busquin

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 

(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. Bez toho, aby boli dotknuté 
referenčné kritéria, by sa v týchto 
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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 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.

pravidlách mali zohľadniť najúčinnejšie 
techniky v oblasti skleníkových plynov 
a energie, všeobecne použiteľné
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj potenciál vrátane 
technického potenciálu znižovania emisií. 
Takéto pravidlá by mali podporovať 
znižovanie špecifických emisií. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót na základe 
referenčných kritérií. 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 
rovnocenne 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 elektrickej energie vyrobenej 
z odpadových plynov z priemyselných 
výrobných procesov. Kvóty, ktoré zostali 
v rezerve pre nových účastníkov na trhu 
v roku 2020, by sa mali vydražiť.

Or. en

Odôvodnenie

Odpadové plyny, ktoré sú výsledkom výrobných procesov, sa musia použiť okamžite po ich 
výrobe. Na zabezpečenie ich účinnej obnovy sa musí pri používaní týchto plynov umožniť 
maximálna miera flexibility. Používanie odpadových plynov z výrobných procesov na výrobu 
elektrickej energie prispieva k zachovaniu zdrojov a znižovaniu emisií CO2. Elektrická 
energia vyrobená za takýchto špecifických okolností by sa mala vyňať z obchodovania formou 
aukcie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Werner Langen

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 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.

(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, čistých nosičov energie, napríklad 
vodíka, 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 
a priemyselných plynov 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.

Or. en
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Odôvodnenie

Vodík sa v súčasnosti rozvíja na stacionárne (decentralizovaná výroba elektrickej energie) 
a nestacionárne využívanie v celej EÚ ako nosič čistej energie na základe voľby vedúcich 
politických činiteľov. Jeho využívanie výrazne odôvodňujú environmentálne hľadiská, ktoré 
poukazujú na porovnateľné, ak nie lepšie, „účelové“ hodnotenie emisií životného cyklu CO2 
v porovnaní s inými palivami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Lena Ek

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 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 

(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 
vrátane kombinovanej výroby tepla 
a elektrickej 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 vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 



AM\728287SK.doc 59/95 PE407.871v01-00

SK

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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Rozvoj kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie je cieľom vyhláseným EÚ. Popri 
ďalších technológiách, ktoré sa tu uvádzajú, by pravidlá prideľovania kvót mali 
zabezpečovať, aby obchodovanie s emisiami prispievalo k rozvoju technológií s väčším 
potenciálom znižovania CO2, najmä kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie. Tento 
PDN zjednocuje znenie s ostatnými ustanoveniami návrhu, ktoré sa zaoberajú kombinovanou 
výrobou tepla a elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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 
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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.

začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a teplom 
a priemyselnými plynmi, ktoré sa 
dodávajú 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.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba zahrnúť všetky zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Vysoko účinná kombinovaná výroba 
tepla a elektrickej energie ako jeden 
zo základných kameňov politiky týkajúcej 
sa zmeny klímy by mala za každých 
okolností získavať osobitnú podporu 
zo strany mechanizmov vytvorených touto 
smernicou.

Or. en
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Odôvodnenie

Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie môže potenciálne veľmi výrazne prispievať 
k dosiahnutiu cieľa znížiť emisie CO2. ETS musí tento potenciál zobrať do úvahy a primerane 
ho podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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. V prípade 
neuzavretia medzinárodnej dohody 
o zmene klímy vedúcej k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
v krajinách, ktoré predstavujú 
rozhodujúci objem výroby v odvetví, 
na ktoré sa vzťahuje systém EÚ ETS 
a ktoré nedostáva bezplatné kvóty emisií, 
v porovnaní s odvetviami v EÚ, bude 
nevyhnutné zabrániť vzniku emisií 
skleníkových plynov mimo Spoločenstva, 
ako aj oslabovaniu opatrení Spoločenstva 
smerovaním k „presunom emisií uhlíka“. 
Na tento účel by sa mali prijať 
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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.

ustanovenia a uplatňovať na dovozy 
tovarov, ktoré by inak oslabovali toto 
opatrenie. Tieto ustanovenia by sa mali 
uplatňovať nestranným spôsobom. 
S cieľom pripraviť sa na takúto situáciu, 
ktorá by mohla ohroziť integritu životného 
prostredia a účinnosť opatrení 
Spoločenstva, v prípade dovozov 
energeticky náročných tovarov 
do Spoločenstva by sa malo vytvoriť 
účinné vyrovnávanie oxidu uhličitého 
vo forme požiadavky na dovoz kvót. 
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. Tieto ustanovenia by mali 
uplatňovať podobné požiadavky 
na dovozcov tovaru, ako sú požiadavky 
uplatniteľné na tie zariadenia vnútri EÚ, 
ktorým sa neprideľujú bezplatné kvóty 
a v prípade ktorých sa preukázalo, že sú 
vystavené vysokému riziku presunu emisií 
CO2 alebo hospodárskej súťaži z tretích 
krajín, na ktoré sa nevzťahuje záväzné 
a overiteľné znižovanie emisií 
skleníkových plynov v súvislosti s rámcom 
medzinárodnej politiky týkajúcej sa klímy 
na obdobie po roku 2012.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(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 
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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 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

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, a prevezme 
tiež zásadu prideľovania bezplatných kvót 
na základe referenčného kritéria.

Or. de

Odôvodnenie

Aj tu predstavuje uplatnenie referenčného kritéria na základe najlepšej dostupnej technológie 
najúčinnejšie a najhospodárnejšie riešenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Paul Rübig

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 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

(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 výrobné odvetvia 
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 a rizika týkajúceho sa straty 
konkurencieschopnosti pridelí všetky 
kvóty bezplatne zariadeniam, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva a ktoré 
primárne nevyrábajú elektrickú energiu.
V prípade priemyselných 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.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom súčasného návrhu smernice je zmierniť negatívne následky na životné prostredie 
spojené s obchodovaním formou s emisnými kvótami formou aukcie v prípade neexistencie 
medzinárodnej dohody, komplexne však nerieši negatívne ekonomické dôsledky, ktoré by 
nastali, ak by významná medzinárodná dohoda nevytvorila rovnaké podmienky 
medzi spoločnosťami v konkurenčných krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Hannes Swoboda

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 

(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 v závislosti 
od rizika úniku uhlíka. Prílohu tejto 
smernice tvorí zoznam energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
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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.

vystavených riziku presunu emisií CO2, 
ktorý sa zakladá na možnostiach straty 
významného trhového podielu v prípade 
zariadení mimo Spoločenstva, ktoré 
nepodnikajú porovnateľné opatrenia 
na zníženie emisií. Spoločenstvo naďalej 
prideľuje bezplatné kvóty odvetviam alebo 
pododvetviam, ktoré spĺňajú príslušné 
kritériá určujúce riziko presunu emisií 
uhlíka. 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.

Or. en

Odôvodnenie

Vloženie zoznamu odvetví vystavených riziku úniku emisií uhlíka prispeje k prehľadnosti 
a zvýši právnu bezpečnosť. V prípade určeného rizika úniku emisií uhlíka sa prideľovanie kvót 
zakladá na referenčných kritériách, ale je bezplatné až do výšky 100 %, čo sa posudzuje 
podľa týchto referenčných kritérií v závislosti od rizika úniku emisií uhlíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Alejo Vidal-Quadras

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 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
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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 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

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. Prílohu tejto 
smernice tvorí zoznam energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
vystavených riziku presunu emisií CO2, 
ktorý sa zakladá na možnostiach straty 
významného trhového podielu v prípade
zariadení mimo Spoločenstva, ktoré 
nepodnikajú porovnateľné opatrenia 
na zníženie emisií. Spoločenstvo naďalej 
bezplatne prideľuje všetky kvóty 
odvetviam alebo pododvetviam, ktoré 
spĺňajú príslušné kritériá určujúce riziko 
presunu emisií uhlíka. 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.

Or. en
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Odôvodnenie

Vloženie zoznamu odvetví vystavených riziku úniku emisií uhlíka prispeje k prehľadnosti 
a zvýši právnu bezpečnosť. V prípade určeného rizika úniku emisií uhlíka sa prideľovanie kvót 
zakladá na referenčných kritériách, ale je bezplatné až do výšky 100 %, čo sa posudzuje 
podľa týchto referenčných kritérií v závislosti od rizika úniku emisií uhlíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Werner Langen

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 

(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, pododvetvia a častí 
zariadení vrátane dodávok tepla alebo 
priemyselných plynov, vlastnených 
a/alebo prevádzkovaných tretími 
stranami, 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 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabrániť každému narušeniu vnútorného trhu spôsobenému pridelením kvót, ktoré by 
mohlo vyústiť do presunu vo výrobe od priemyselných odvetví špecializovaných na výrobu 
priemyselných plynov k spotrebiteľom týchto plynov, ktorého dôsledkom by bolo zvýšenie 
emisií CO2. Malo by sa uznať, že cieľom EÚ ETS je zníženie emisií skleníkových plynov a že 
narušenie súčasných metód výroby priemyselných plynov energeticky účinným spôsobom by 
mohlo mať nepriaznivé účinky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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 

(20) S cieľom zabezpečiť účinnosť 
Európskeho systému na obchodovanie 
s emisnými kvótami a vyhnúť sa 
európskym obmedzeniam týkajúcim sa 
presunu priemyslu do krajín s menej 
prísnymi environmentálnymi 
obmedzeniami – čím sa zabráni zvýšeniu 
globálnych emisií – je v prípade 
energeticky náročných odvetví 
a pododvetví vystavených medzinárodnej 
hospodárskej súťaži potrebné zaviesť 
účinný systém, ktorý umožní vytvoriť 
pre zariadenia v Spoločenstve rovnaké 
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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. Každé prijaté 
opatrenie 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 osobitnú situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

podmienky, ako majú zariadenia v tretích 
krajinách, okrem iného tým, že sa 
na dovozcov budú vzťahovať požiadavky 
porovnateľné s požiadavkami týkajúcimi 
sa zariadení v rámci EÚ prostredníctvom 
povinného odovzdávania kvót. Tento 
mechanizmus je určený na použitie 
v spojitosti s krajinami, ktoré 
po dosiahnutí medzinárodnej dohody, 
v prípade rozvinutých krajín, neprijali 
záväzky porovnateľné so záväzkami 
Európskej únie z hľadiska zníženia emisií 
skleníkových plynov, alebo v prípade 
krajín s rýchlo sa rozvíjajúcim 
hospodárstvom nezaviedli nové 
a primerané opatrenia, ktoré by boli 
merateľné, kontrolovateľné a overiteľné, 
v súlade s plánom prijatým na konferencii 
na Bali. Komisia by mala určiť odvetvia, 
ktoré sú vystavené riziku úniku emisií 
uhlíka, na základe presne špecifikovaných 
kritérií, aby sa zabezpečili riadne odhady 
úniku emisií uhlíka a zabránilo sa 
nadmernej kompenzácii. Mechanizmus 
úpravy na hraniciach by mal byť v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva, najmä čo sa týka WTO.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska únia musí vyslať signál krajinám, ktoré sa zdráhajú pristúpiť k akejkoľvek 
medzinárodnej dohode, že zamietnutie ratifikácie takýchto dohôd bude mať vplyv na dovoz ich 
výrobkov do Európy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 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 2009 
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.
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rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. de

Odôvodnenie

Riziko presunu emisií uhlíka sa zavedením modelu referenčných kritérií zníži na minimum. Dá 
sa však ťažko pochopiť, prečo sa má rozhodnutie o stanovení uskutočniť až v polovici roka 
2010, pretože by to iba spomalilo potrebné investície. Na prijatie rozhodnutia by mal Komisii 
stačiť rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 

(20) Komisia preto najneskôr do júna 2011 
preskúma situáciu, skonzultuje stav so 
všetkými relevantnými sociálnymi 
partnermi a na základe výsledku 
medzinárodných rokovaní predloží 
analytickú správu, ktorá zhodnotí situáciu 
s osobitným zreteľom na energeticky 
náročné odvetvia vystavené značnému 
riziku úniku emisií uhlíka. Túto správu by 
mali dopĺňať všetky príslušné návrhy, 
ktoré by mali zahŕňať úpravu podielu 
bezplatne pridelených kvót a ako 
doplnkové opatrenie 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, 
ale rovnako aj riešiť otázku exportu. Taký 
postup však musí byť v súlade s princípmi 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Hodnotenie by sa malo vzťahovať na všetky odvetvia, s osobitným dôrazom na vystavené 
odvetvia. Treba tiež jasne stanoviť, že systémy vyrovnávania oxidu uhličitého sa využívajú ako 
doplnok iných prvotných opatrení. Rovnako by mali byť k dispozícii návrhy, ktorý by riešili 
nárast zaťaženia, napríklad zvýšené náklady vyplývajúce z vysokých cien elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Paul Rübig

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 

(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. Takýto systém by 
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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.

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. Mala by sa zohľadňovať aj 
otázka bezpečnosti dodávok surovín 
v Európskej únii. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom súčasného návrhu smernice je zmierniť negatívne následky na životné prostredie 
spojené s obchodovaním formou s emisnými kvótami formou aukcie v prípade neexistencie 
medzinárodnej dohody, komplexne však nerieši negatívne ekonomické dôsledky, ktoré by 
nastali, ak by významná medzinárodná dohoda nevytvorila rovnaké podmienky 
medzi spoločnosťami v konkurenčných krajinách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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. 
Každé prijaté opatrenie musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 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 sa malo v hlavnej 
časti smernice stanoviť, v prípade ktorých 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví a pododvetví by mohol hroziť 
presun emisií uhlíka. Je nevyhnutné, aby 
tento zoznam bolo možné dopĺňať 
s cieľom určiť všetky priemyselné 
odvetvia a pododvetvia vystavené 
takémuto riziku najneskôr do 30. júna 
2009. Takýto zoznam by bolo  možné 
následne prehodnocovať alebo dopĺňať, 
aby sa tak zohľadnili – uplatňujúc 
rovnaké kritéria – účinky zmien globálnej 
situácie. Komisia by mala zakladať 
analýzu na náročnosti 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 
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a príslušných schopností, s ohľadom 
na osobitnú situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Každé prijaté opatrenie 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 osobitnú situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.
Záväzky porovnateľné medzi rozvinutými 
krajinami a príspevky rozvojových krajín, 
najmä hospodársky najrozvinutejších 
rozvojových krajín, by mali byť 
merateľné, overiteľné a kontrolovateľné. 
Metodika merania a overovania by sa 
mala odsúhlasiť na medzinárodnej 
úrovni.

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže sa medzinárodná dohoda má zaviesť v decembri 2009, prehodnotenie ustanovení 
Spoločenstva by sa nemalo nechať na rok 2011. Zabezpečenie investícií si vyžaduje čo 
najrýchlejšie určenie odvetví, ktoré sú vystavené riziku úniku emisií uhlíka. 

Musí byť možné aktualizovať zoznam, aby sa zohľadnil podstatný vývoj na celosvetovej úrovni 
v oblasti zmeny klímy. Na druhej strane sa takáto aktualizácia nemôže realizovať 
jednostranne na európskej úrovni bez toho, aby došlo k podstatnému vývoju 
z medzinárodného hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
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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 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

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. Požiadavka na dovoz kvót by 
mala uvaliť na dovozcov požiadavky, ktoré 
by neboli o nič priaznivejšie ako 
požiadavky vzťahujúce sa na zariadenia 
v rámci EÚ, pokiaľ ide o odovzdávanie 
kvót. Systém 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 osobitnú situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Werner Langen

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 

(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 šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice 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 a odhad 
nepriameho vplyvu CO2 premietnutého 
do cien elektriny na ceny 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, sa pridelí 
pre priame a prípadne nepriame emisie
viac bezplatných kvót. V prípade 
niektorých odvetví 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 
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konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Priemysel potrebuje jasnosť, pokiaľ ide o to, na aké odvetvia a pododvetvia sa tento záväzok 
vzťahuje, ako aj o prípadné opatrenia prijaté v čo najkratšom čase s cieľom pripraviť 
dotknuté zariadenia na budúce operácie alebo ukončenie prevádzky. Pri riešení vážnych rizík 
prenosu emisií uhlíka je potrebné zohľadňovať opatrenia priame aj nepriame vplyvy prenosu 
nákladov na CO2. Systém vyrovnávania oxidu uhličitého nie je vhodný pre všetky odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Angelika Niebler

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 

(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 
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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.

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. Treba tiež zohľadňovať otázku 
zabezpečenia surovín v Európskej únii.
Musí byť tiež v súlade s medzinárodnými 
záväzkami Spoločenstva vrátane dohody 
WTO.

Or. de

Odôvodnenie

Prístup k surovinám sa postupne stáva hlavným faktorom úspešného hospodárskeho rozvoja, 
a preto má strategický význam. Veľké zaťaženie nákladmi, ktoré v prípade niektorých odvetví 
spôsobuje obchodovanie formou aukcie s emisnými kvótami, vedie k skončenie domácej 
výroby a odkúpeniu z tretích krajín. Tým sa zvyšuje závislosť od dovozu.

Rovnako to povedie k premiestneniu výroby do tretích krajín disponujúcimi surovinami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Hannes Swoboda

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 

(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 
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krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

krajinách. Treba tiež zohľadňovať otázku 
zabezpečenia surovín v Európskej únii. 
Musí byť tiež v súlade s medzinárodnými 
záväzkami Spoločenstva vrátane dohody 
WTO.

Or. de

Odôvodnenie

Prístup k surovinám sa postupne stáva hlavným faktorom úspešného hospodárskeho rozvoja, 
a preto má strategický význam. Veľké zaťaženie nákladmi, ktoré v prípade niektorých odvetví 
spôsobuje obchodovanie formou aukcie s emisnými kvótami, vedie k skončenie domácej 
výroby a odkúpeniu z tretích krajín. Tým sa zvyšuje závislosť od dovozu.

Rovnako to povedie k premiestneniu výroby do tretích krajín disponujúcimi surovinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Philippe Busquin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Nemali by sa vytvárať nepatričné 
narušenia hospodárskej súťaže 
medzi zariadeniami, či už sú alebo nie sú 
extrenalizované.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabrániť každému narušeniu vnútorného trhu spôsobenému pridelením kvót, ktoré by
vyústilo do presunu vo výrobe od externalizovaných k internalizovaným zariadeniam, ktorého 
dôsledkom by bolo zvýšenie emisií CO2. Cieľom EÚ ETS je zníženie emisií skleníkových 
plynov a narušenie súčasných metód výrobných metód prostredníctvom externého 
zabezpečovania činností energeticky účinným spôsobom by mohlo mať nepriaznivé účinky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Nemali by sa vytvárať nepatričné 
narušenia hospodárskej súťaže 
medzi zariadeniami, či už sú alebo nie sú 
extrenalizované.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom nevytvárať podnety v rámci súčasného návrhu, ktoré povedú k narušeniam trhu 
a rovnako k zvýšeniu emisií. Je podstatné, aby znenie smernice odrážalo externé obstarávanie 
činností zo strany mnohých odvetví. Treba zabrániť každému narušeniu vnútorného trhu 
spôsobenému pridelením kvót, ktoré by vyústilo do presunu vo výrobe od externalizovaných 
k internalizovaným zariadeniam, ktorého dôsledkom by bolo zvýšenie emisií CO2. Cieľom EÚ 
ETS je zníženie emisií skleníkových plynov a narušenie súčasných metód výrobných metód 
prostredníctvom externého zabezpečovania činností energeticky účinným spôsobom by mohlo 
mať nepriaznivé účinky. 

    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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 
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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 
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.

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. 
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.

Or. en



AM\728287SK.doc 85/95 PE407.871v01-00

SK

Odôvodnenie

Podmienky týkajúce sa vyrovnávacích pôžičiek by sa mali stanoviť v rámci OSN a súhrnnej 
medzinárodnej dohody na obdobie po roku 2012.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu o 
možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 po úroveň, ktorú mali povolenú 
na obdobie od roku 2008 do roku 2012, 
pričom CER a ERU pochádzajú z typov 
projektov prijatých všetkými členskými 
štátmi Spoločenstva počas obdobia od roku 
2008 do roku 2012. Keďže členské štáty 
nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie s 
takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu o 
možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 po úroveň, ktorú mali povolenú 
na obdobie od roku 2008 do roku 2012, 
pričom CER a ERU pochádzajú z typov 
projektov prijatých všetkými členskými 
štátmi Spoločenstva počas obdobia od roku 
2008 do roku 2012. Okrem toho sa musí 
podnikom dodatočne umožniť, aby mohli 
každoročne využívať kvóty z flexibilných 
projektových mechanizmov (CER, ERU) 
alebo iné schválené kredity z tretích krajín 
maximálne až do úrovne 50 % zníženia 
v porovnaní s množstvom prideleným 
na roky 20008 – 2012. Keďže členské štáty 
nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie s 
takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
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a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

Or. de

Odôvodnenie

Flexibilizácia na účely účinnosti nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 po úroveň, ktorú mali povolenú 
na obdobie od roku 2008 do roku 2012, 
pričom CER a ERU pochádzajú z typov 
projektov prijatých všetkými členskými 
štátmi Spoločenstva počas obdobia od roku 
2008 do roku 2012. Keďže členské štáty 
nemôžu do roku 2015 podľa
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie s 
takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu o 
možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 až do výšky 25 % svojich emisií 
v príslušnom roku, pričom CER a ERU 
pochádzajú z typov projektov prijatých 
všetkými členskými štátmi Spoločenstva 
počas obdobia od roku 2008 do roku 2012. 
Keďže členské štáty nemôžu do roku 2015 
podľa medzinárodných dohôd počas 
záväzných období realizovať prenos CER 
a ERU, ktoré sú vo vlastníctve 
prevádzkovateľov (operácie s CER 
a ERU), a len ak členský štát povolí 
operácie s týmito CER a ERU v rámci 
obmedzených práv na operácie s takýmito 
kreditmi, je potrebné poskytnúť túto istotu, 
a to tak, že sa členským štátom uloží 
povoliť prevádzkovateľom vymieňanie 
CER a ERU, ktoré boli vydané v súvislosti 
so znížením emisií pred rokom 2012 za 
kvóty s platnosťou od roku 2013. Členské 
štáty by však nemali byť povinné prijímať 
CER a ERU, ak nie je isté, že ich budú 
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budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

môcť využiť v rámci svojich existujúcich 
medzinárodných záväzkov, a preto by sa 
táto požiadavka nemala vzťahovať na 
obdobie po 31. decembri 2014. 
Prevádzkovatelia by mali mať rovnakú 
istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré boli vydané 
v rámci projektov, ktoré sa zriadili pred 
rokom 2013, v súvislosti so znížením 
emisií od roku 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Naviazanie povolených certifikátov Mechanizmu čistého rozvoja (JI/CDM) na objemy 
povolené v rámci druhého obdobia obchodovania nie je v súlade s úsilím o harmonizáciu, 
pretože v druhom období obchodovania rôzne členské štáty povolili rozličné percentuálne 
podiely. Trvanie týchto percentuálnych podielov po druhom období obchodovania zapríčiní 
pokračovanie nerovnakého zaobchádzania s prevádzkovateľmi. Z tohto dôvodu sa odporúča 
celkový limit, ktorý odstraňuje nerovnaké zaobchádzanie a súčasne neporušuje poskytnuté 
práva, aby sa zabránilo právnym krokom zo strany znevýhodnených prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 po úroveň, ktorú mali povolenú 
na obdobie od roku 2008 do roku 2012, 
pričom CER a ERU pochádzajú z typov 
projektov prijatých všetkými členskými 
štátmi Spoločenstva počas obdobia od 
roku 2008 do roku 2012. Keďže členské 
štáty nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu o 
možnostiach využívania CER a ERU 
a iných kreditov zníženia emisií po roku 
2012 až do výšky 10,5 % svojich emisií 
v príslušnom roku, pričom CER a ERU 
pochádzajú z typov projektov prijatých 
aspoň jedným členským štátom
Spoločenstva počas obdobia do roku 2012 
vrátane. Keďže členské štáty nemôžu do 
roku 2015 podľa medzinárodných dohôd 
počas záväzných období realizovať prenos 
CER a ERU, ktoré sú vo vlastníctve 
prevádzkovateľov (operácie s CER 
a ERU), a len ak členský štát povolí 
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v rámci obmedzených práv na operácie s 
takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

operácie s týmito CER a ERU v rámci 
obmedzených práv na operácie s takýmito 
kreditmi, je potrebné poskytnúť túto istotu, 
a to tak, že sa členským štátom uloží 
povoliť prevádzkovateľom vymieňanie 
CER a ERU, ktoré boli vydané v súvislosti 
so znížením emisií pred rokom 2012 za 
kvóty s platnosťou od roku 2013. Členské 
štáty by však nemali byť povinné prijímať 
CER a ERU, ak nie je isté, že ich budú 
môcť využiť v rámci svojich existujúcich 
medzinárodných záväzkov, a preto by sa 
táto požiadavka nemala vzťahovať na 
obdobie po 31. decembri 2014. 
Prevádzkovatelia by mali mať rovnakú 
istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré boli vydané 
v rámci projektov, ktoré sa zriadili pred 
rokom 2013, v súvislosti so znížením 
emisií od roku 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Kredity z projektov CDM a JI predstavujú efektívnu cestu zníženia emisií CO2 nákladovo 
účinným spôsobom, ktorý zaručí rozvojovým krajinám prístup k lepším technológiám. 
V záujme vytvorenia optimálnej flexibility by členské štáty mali navzájom uznávať druhy 
projektov, ktoré sú už uznané v jednom z ostatných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 po úroveň, ktorú mali povolenú 
na obdobie od roku 2008 do roku 2012, 
pričom CER a ERU pochádzajú z typov 
projektov prijatých všetkými členskými 
štátmi Spoločenstva počas obdobia od roku 
2008 do roku 2012. Keďže členské štáty 

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 po úroveň, ktorú mali povolenú 
na obdobie od roku 2008 do roku 2012, 
pričom CER a ERU pochádzajú z typov 
projektov prijatých všetkými členskými 
štátmi Spoločenstva počas obdobia od roku 
2008 do roku 2012. Keďže členské štáty 
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nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie s 
takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie s 
takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER z energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a CER, 
ktoré boli vydané v rámci projektov 
účinnosti na strane dopytu, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013, s výnimkou 
CER z veľkých projektov využívania 
energie vody.

Or. en

Odôvodnenie

Používanie vonkajších kompenzácií by sa malo obmedzovať na limity, ktoré sú skutočne 
dodatočné a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju v hostiteľských krajinách. Používanie 
CER a ERU, predovšetkým z odvetví, ktoré boli určené ako vystavené závažnému riziku 
prenosu emisií uhlíka a medzinárodnej hospodárskej súťaži, by sa nemalo povoliť v systéme 
EÚ po roku 2012.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V prípade, že sa uzavretie 
medzinárodnej dohody oneskorí, mala by 
byť k dispozícii možnosť využívania 
kreditov z projektov vysokej kvality v 
systéme obchodovania Spoločenstva 
prostredníctvom dohôd s tretími 
krajinami. Takéto bilaterálne alebo 
multilaterálne dohody by umožnili, aby 
boli projekty, ktoré generovali ERU do 
roku 2012, no v zmysle Kjótskeho 
protokolu v tom už nemôžu pokračovať, 
aj naďalej uznávané v systéme 
Spoločenstva.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podmienky týkajúce sa vyrovnávacích pôžičiek by sa mali stanoviť v rámci OSN a súhrnnej 
medzinárodnej dohody na obdobie po roku 2012.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom jasne uviesť, že táto 
smernica sa vzťahuje na všetky druhy 
kotlov, horákov, turbín, ohrievačov, 
priemyselných pecí, spaľovacích pecí, pecí, 
vypaľovacích pecí, sušiacich pecí, motorov 
a zariadení termického alebo katalytického 
dodatočného spaľovania, je potrebné pridať 
vymedzenie pojmu spaľovacie zariadenie.

(28) S cieľom jasne uviesť, že táto 
smernica sa vzťahuje na všetky druhy 
kotlov, horákov, turbín, ohrievačov, 
priemyselných pecí, spaľovacích pecí, pecí, 
vypaľovacích pecí, sušiacich pecí, motorov 
a zariadení termického alebo katalytického 
dodatočného spaľovania, je potrebné pridať 
vymedzenie pojmu spaľovacie zariadenie 
v súlade s príslušným vymedzením tohto 
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pojmu v smernici 96/61/ES 
z 24. septembra 1996 o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „spaľovacie zariadenie“ treba vymedziť analogicky k smernici IPPC 96/61/ES, aby sa 
zachovala terminologická jednotnosť a schvaľovacie právne predpisy sa zosúladili s právnymi 
predpismi o obchodovaní s emisiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Werner Langen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom jasne uviesť, že táto 
smernica sa vzťahuje na všetky druhy 
kotlov, horákov, turbín, ohrievačov, 
priemyselných pecí, spaľovacích pecí, pecí, 
vypaľovacích pecí, sušiacich pecí, motorov 
a zariadení termického alebo 
katalytického dodatočného spaľovania, je 
potrebné pridať vymedzenie pojmu 
spaľovacie zariadenie.

(28) S cieľom jasne uviesť, že táto 
smernica sa vzťahuje na všetky druhy 
kotlov, horákov, turbín, ohrievačov, 
priemyselných pecí, spaľovacích pecí, pecí, 
vypaľovacích pecí, sušiacich pecí 
a motorov, je potrebné pridať vymedzenie 
pojmu spaľovacie zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Neprerušený proces spaľovania je nevyhnutný na účely bezpečnosti procesu v jeho 
počiatočných a konečných fázach. Bolo by síce žiaduce obmedziť tento druh emisií (napr.: 
odhadované náklady z hľadiska straty materiálu na etylénové krakovanie sú 400 až 600 EUR 
na tonu CO2), čo nie je technicky realizovateľné. Okrem toho nie je zrejmé, či existuje 
zariadenie na sledovanie nepretržitého spaľovania s požadovanou presnosťou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Herbert Reul

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 
preskúmania systému Spoločenstva.]

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Osobitný odkaz na leteckú dopravu nie je potrebný. Keď sa letecká doprava začlení do ETS, 
mal by sa aj na ňu, ako aj na námornú dopravu vzťahovať model referenčných kritérií, 
pretože aj tento spôsob podporí najúčinnejšiu technológiu bez toho, aby to spôsobovalo 
obrovské náklady, a tým narúšalo hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má (33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
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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 
preskúmania systému Spoločenstva.]

prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k výrobcom elektrickej energie. 
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 preskúmania 
systému Spoločenstva.]

Or. en

Odôvodnenie

K leteckej doprave treba pristupovať rovnako ako k energetickému odvetviu, pretože rovnako 
môže presunúť väčšinu svojich nákladov na spotrebiteľa a zahrnutie prevádzkovateľov 
do obchodného systému s prideľovaním bezplatných kvót by preto viedlo k nečakaným ziskom 
pre odvetvie na úkor spotrebiteľa bez akéhokoľvek prínosu pre životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Miloslav Ransdorf

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 

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, letecká 
doprava by mala využívať bezplatné 
kvóty. 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 
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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 
preskúmania systému Spoločenstva.]

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 preskúmania systému 
Spoločenstva.]

Or. en

Odôvodnenie

Aukcie budú predstavovať zatiaľ najväčšie globálne pokračujúce obchodovanie formou 
aukcie. Je rozhodujúce, aby sa za každých okolností zachoval likvidný trh s kvótami a aby sa 
zabránilo prípadným zlyhaniam trhu. Je preto potrebné obdobie postupného zavádzania, aby 
sa náležite podporila premena trhu s elektrickou energiou na obchodovanie formou aukcie 
so všetkými kvótami s cieľom zmierniť negatívne vplyvy v oblasti výrobných kapacít a cien 
elektrickej energie, aby sa zabránilo narušeniam na vnútornom európskom trhu v prípade 
národných priemyselných odvetví, ktoré spôsobili ceny energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33a) Je dôležité, aby sa systém 
v budúcnosti rozšíril do takej miery, aby 
zahŕňal ostatných hlavných producentov 
skleníkových plynov, najmä v odvetví 
dopravy, ako sú lodní dopravcovia. Na 
tento účel by Komisia mala v čo 
najkratšom čase predložiť vhodné 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spolu 
s hodnotením vplyvu s cieľom začleniť 
odvetvie lodnej dopravy do systému 
Spoločenstva do roku 2013 a stanoviť 
dátum začlenenia cestnej nákladnej 
dopravy.

Or. nl
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Odôvodnenie

Cestná nákladná doprava a námorná doprava by sa mali začleniť do ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Komisia by mala 
mať právomoc prijímať opatrenia týkajúce 
sa aukcie kvót, prechodného prideľovania 
kvót v rámci celého Spoločenstva,
monitorovania emisií, podávania správ 
o emisiách a overovania emisií, akreditácie 
overovateľov a implementácie 
harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa 
projektov. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný charakter a ich cieľom je 
zmeniť a doplniť menej podstatné prvky 
tejto smernice a doplniť túto smernicu 
pridaním alebo úpravou nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

(34) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Komisia by mala 
mať právomoc prijímať opatrenia týkajúce 
sa aukcie kvót v rámci modelov 
referenčných kritérií, monitorovania 
emisií, podávania správ o emisiách 
a overovania emisií, akreditácie 
overovateľov a implementácie 
harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa 
projektov. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný charakter a ich cieľom je 
zmeniť a doplniť menej podstatné prvky 
tejto smernice a doplniť túto smernicu
pridaním alebo úpravou nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Neexistuje žiadne prechodné prideľovanie bezplatných kvót, pretože aj v prípade energeticky 
náročných priemyselných odvetví sa má zaviesť model referenčných kritérií. Okrem toho 
aukcie sa uskutočňujú len v rámci modelu referenčných kritérií, ak príslušné zariadenie 
referenčné kritérium neplní.
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