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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1) Článok 1 sa nahrádza takto:
„Táto smernica zriaďuje systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v spoločenstve 
(ďalej len „systém Spoločenstva“) na 
podporu znižovania emisií skleníkových 
plynov finančne a ekonomicky 
výhodným spôsobom pri súčasnej 
podpore inovácií a zachovaní a zvyšovaní 
konkurencieschopnosti.“

Or. en

Odôvodnenie

The ETS should lead to low-carbon innovations that give EU companies a long-term 
advantage over competitors outside the EU. Where the ETS leads to the risk of carbon 
leakage the competitiveness of EU companies should be maintained.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zároveň sa v nej ustanovuje, že je potrebné 
znížiť emisie skleníkových plynov 
s cieľom prispieť k takým úrovniam 

Zároveň sa v nej ustanovuje, že je potrebné 
znížiť emisie skleníkových plynov 
s cieľom prispieť k takým úrovniam 
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zníženia, ktoré sa z vedeckého hľadiska 
považujú za nevyhnutné na zabránenie 
nebezpečnej zmeny klímy.

zníženia, ktoré sú z dôvodov bezpečnosti 
dodávok nevyhnutné na zníženie závislosti 
od fosílnych palív v nasledujúcich 
desaťročiach.

Or. de

Odôvodnenie

Der Klimawandel ist ein Aspekt unter vielen. Entscheidend ist jedoch die Sicherung der 
Versorgungssicherheit in den kommenden Jahrzehnten. Gemeinsam mit einer deutlichen 
Steigerung der Effizienz bei der Nutzung fossiler Brennstoffe und dem Ausbau anderer 
Energiequellen werden auch die THG-Emissionen nachhaltig gesenkt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Patrick Louis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 1a

1. Komisia preskúma možnosti začlenenia 
činností LULUCF do rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice so zreteľom na návrhy 
predložené na konferencii na Bali a na 
technický pokrok. Európskemu 
parlamentu a Rade predloží legislatívny 
návrh v tejto oblasti najneskôr do konca 
roka 2008.
2. Tento návrh sa bude týkať najmä 
plnohodnotného začlenenia projektov 
LULUCF do projektových mechanizmov 
(JI a CDM) uvedených v Kjótskom 
protokole vrátane použitia CER a ERU z 
projektových aktivít v systéme 
Spoločenstva pred nadobudnutím 
platnosti budúcej medzinárodnej dohody o 
zmene klímy.“
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Or. fr

Odôvodnenie

Certains Etats membres reprochent à la Commission Européenne d'avoir insuffisamment 
justifié son choix d'exclure les activités LULUCF du champ du SCEQE. Les conclusions du 
Conseil européen invitaient la Commission à explorer les possibilités de cette inclusion. Le 
Parlement Européen a aussi appelé la Commission à analyser cette même possibilité.

La mise en place de projets LULUCF dans les pays en développement via le MDP 
constituerait une source de financement non négligeable qui serait à même d'assurer la 
protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 2 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a) V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Táto smernica sa za špecifických 
podmienok uplatňuje aj na zariadenia 
uvedené v prílohe 2aa.“ 

Or. en

Odôvodnenie

These sectors, for which the purchasing of electricity constitutes a major portion of its 
production cost are not yet included in the ETS system. However, these sectors must purchase 
their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect cabon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „skleníkové plyny“ znamenajú plyny 
uvedené v prílohe II a iné plynné zložky 
atmosféry, prírodné aj antropogénne, 
ktoré absorbujú a znova vyžarujú 
infračervené žiarenie;

c) „skleníkové plyny“ znamenajú plyny 
uvedené v prílohe II;

Or. de

Odôvodnenie

Die Definition von THG gilt für den Zweck der Richtlinie. Daher ist es ausreichend, auf die 
im Anhang aufgeführten Gase zu verweisen. Eine Anpassung sollte daher ausschließlich über 
den Anhang II erfolgen, der eine wesentliche Bestimmung der Richtlinie darstellt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „skleníkové plyny“ znamenajú plyny 
uvedené v prílohe II a iné plynné zložky 
atmosféry, prírodné aj antropogénne, 
ktoré absorbujú a znova vyžarujú 
infračervené žiarenie;

c) „skleníkové plyny“ znamenajú plyny 
uvedené v prílohe II a plyny, ktoré sa takto 
definujú v rámci budúcich 
medzinárodných dohôd;

Or. de

Odôvodnenie

Die Richtlinie soll sich auf die im Kyoto-Protokoll aufgeführten Klimagase beziehen. Die 
vorgeschlagene Formulierung ist so weitgefasst, dass z.B. auch Wasserdampf erfasst würde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
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Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „skleníkové plyny“ znamenajú plyny 
uvedené v prílohe II a iné plynné zložky 
atmosféry, prírodné aj antropogénne, 
ktoré absorbujú a znova vyžarujú 
infračervené žiarenie;

c) „skleníkové plyny“ znamenajú plyny 
uvedené v prílohe II a plyny, ktoré sa takto 
definujú v rámci budúcich 
medzinárodných dohôd;

Or. de

Odôvodnenie

Klimagase beschränken. Die  vorgesehene Formulierung ist derart weitgefasst, dass z.B. auch 
Wasserdampf erfasst werden würde. Dies birgt die Gefahr einer zukünftig wenig 
zielgerichteten Minderungsvorgabe und eines erheblichen administrativen Aufwandes in sich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Eija-Riitta Korhola

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „skleníkové plyny“ znamenajú plyny 
uvedené v prílohe II a iné plynné zložky 
atmosféry, prírodné aj antropogénne, 
ktoré absorbujú a znova vyžarujú 
infračervené žiarenie;“

c) „skleníkové plyny“ znamenajú plyny 
uvedené v prílohe II a plyny 
kategorizované ako skleníkové plyny v 
budúcich medzinárodných dohodách;

Or. en

Odôvodnenie

The definition of greenhouse gases in the proposal is too broad and open to interpretation. To 
ensure consistency, the amendment proposes that the definition is aligned with the Kyoto 
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Protocol thereby safeguarding the effectiveness of reduction efforts.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

h) „nový účastník“ znamená akékoľvek 
zariadenie vykonávajúce jednu alebo viac 
činností uvedených v prílohe I a ktoré po 
predložení zoznamu uvedeného v článku 
11 ods. 1 Komisii získalo povolenie na 
emisie skleníkových plynov alebo 
aktualizáciu svojho povolenia na emisie 
skleníkových plynov kvôli zmene jeho 
charakteru či fungovania alebo z dôvodu 
podstatného rozšírenia samotného 
zariadenia či využitia jeho kapacity;

Or. fr

Odôvodnenie

Il est indispensable de traiter de façon équivalente les nouveaux entrants disposant pour la 
première fois d’une autorisation d’émettre et ceux nécessitant une actualisation de leur 
autorisation en raison d’une extension ou d’une évolution significative de son activité. Cette 
définition qui a été celle utilisée pour les deux premières périodes de la directive quotas 
(2005-2007 puis 2008-2012) doit de nouveau être utilisée pour ne pas introduire de 
distorsion de traitement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 3 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

The definition of New Entrant should be adjusted to allow companies, where possible, to 
concentrate their production on their most efficient sites within the EU. To this end, it is key 
to ensure a fair and consistent treatment of the three possible industrial scenarios: running 
existing installations, increasing capacity of existing installations and developing new 
installations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de



PE409.397v01-00 10/102 AM\730636SK.doc

SK

Odôvodnenie

Der Richtlinienentwurf enthält keine Regelung darüber, wie Kapazitätserweiterungen 
bestehender Anlagen (also Produktionssteigerungen) rechtlich behandelt werden. Diese 
Regelungslücke muss geschlossen werden. In ihrer Kapazität erweiterte Anlagen müssen wie 
neue Marktteilnehmer im Sinne der Richtlinie gelten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Der Richtlinienentwurf enthält keine Regelung darüber, wie Kapazitätserweiterungen 
bestehender Anlagen (also Produktionssteigerungen) rechtlich behandelt werden. Diese 
Regelungslücke muss geschlossen werden. In ihrer Kapazität erweiterte Anlagen müssen wie 
neue Marktteilnehmer im Sinne der Richtlinie gelten. Eine Differenzierung wäre sachlich 
nicht gerechtfertigt und würde zu Investitionshemmnissen führen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

ba) dopĺňa sa toto písmeno:
ja) „Energeticky náročný podnik“ 
znamená podnikateľský subjekt, v ktorom 
buď nákup energetických výrobkov a 
elektrickej energie dosahujú aspoň 3,0 % 
výrobnej hodnoty alebo výška platenej 
vnútroštátnej energetickej dane dosahuje 
prinajmenšom 0,5 % pridanej hodnoty.
„Nákupy energetických výrobkov a 
elektrickej energie“ znamenajú skutočné 
náklady na nákup energie alebo jej 
výrobu v rámci podniku. Patrí sem 
výhradne elektrická energia, palivá a 
energetické výrobky používané na 
vykurovanie.
„Výrobná hodnota“ znamená obrat, 
vrátane dotácií priamo spojených s cenou 
výrobku, plus alebo mínus zmeny v 
zásobách dokončených i nedokončených 
výrobkov a tovaru i služieb nakupovaných 
na ďalší predaj, mínus nákupy tovaru a 
služieb na ďalší predaj.
„Pridaná hodnota“ znamená celkový 
obrat podliehajúci DPH, vrátane 
exportných predajov, po odrátaní 
celkových nákupov podliehajúcich DPH 
vrátane dovozov.

Or. de

Odôvodnenie

Aus beihilferechtlichen Gründen sowie zur besseren Planungs-und Investitionssicherheit für 
Unternehmen ist es nötig, bereits in dieser Richtlinie klarer zu definieren, was 
energieintensive Industrien sind und auf welche Art jede Sektoren, die ein besonderes Risiko 
zur Verlagerung von CO2-Emissionen tragen, im Rahmen des Emissionshandelssysstem 
besonders behandelt werden sollen.

Eine Definition energieintensiver Betriebe wie in der Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG ist 
daher sinnvoll.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
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Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

t) „spaľovacie zariadenie“ znamená každú 
stacionárnu technickú jednotku, v ktorej sa 
palivá okysličujú na výrobu tepla a/alebo 
mechanickej energie na účely dodávok 
koncovým spotrebiteľom mimo daného 
spaľovacieho zariadenia;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

t) „spaľovacie zariadenie“ znamená každú 
stacionárnu technickú jednotku, v ktorej sa 
palivá okysličujú na výrobu tepla a/alebo 
mechanickej alebo elektrickej energie na 
účely dodávok koncovým spotrebiteľom 
mimo daného spaľovacieho zariadenia;

Or. de

Odôvodnenie

Die Definition von„Verbrennungsanlagen“ muss sich entsprechend der Überschrift in Annex 
1 der Richtlinie ausdrücklich und ausschließlich auf Kraftwerke beschränken und darf nicht 
auch interne Feuerungen in Industrieanlagen umfassen („die Erzeugung von Strom und 
Wärme zum Zwecke der Lieferung an andere Verbraucher“).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Esko Seppänen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

The EU should not penalize metal recycling operations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

u) „výrobca elektrickej energie“ znamená 
zariadenie, ktoré 1. januára 2005 alebo po 
tomto dátume vyrábalo elektrickú energiu 
na predaj tretím stranám a na ktoré sa 
vzťahuje iba kategória „Dodávka 
elektrickej energie alebo tepla“ v prílohe 
I.

vypúšťa sa
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Or. de

Odôvodnenie

Jede Form der Stromerzeugung sollte gleich behandelt werden, um Marktverzerrungen zu 
vermeiden. Die Vielzahl der verschiedenen Energiekonzepte innerhalb einzelner 
Industriesektoren ist zu erhalten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

[u)] „výrobca elektrickej energie“ znamená 
zariadenie, ktoré 1. januára 2005 alebo po 
tomto dátume vyrábalo elektrickú energiu 
na predaj tretím stranám a na ktoré sa 
vzťahuje iba kategória „Dodávka 
elektrickej energie alebo tepla“ v prílohe 
I.“

[u)] „výrobca elektrickej energie“ znamená 
zariadenie alebo časť zariadenia, ktoré 
1. januára 2005 alebo po tomto dátume 
vyrábalo elektrickú energiu na predaj 
tretím stranám a na ktoré sa vzťahuje iba 
kategória „Dodávka elektrickej energie 
alebo tepla“ v prílohe I. Za predaj tretím 
stranám sa nepovažuje dodávka 
elektrickej energie v rámci povinnosti 
nákupu okrem prípadov, keď je súčasťou 
sadzby za spätné odkúpenie mechanizmus 
úpravy, ktorý umožňuje premietnuť cenu 
kvót do sadzby.

Or. fr

Odôvodnenie

Les cogénérations investies par les industriels pour satisfaire leurs besoins propres en vapeur 
et en électricité sont généralement utilisées en mode «baseload» et ne peuvent donc être 
rentables quand elles dont mises en concurrence avec des cycles combinés ou autres 
installations de production d’électricité. Il importe donc de ne pas appliquer les mêmes règles 
d’allocation entre des activités de production d’électricité faisant l’objet d’une obligation 
d’achat et des activités similaires où cette obligation ne s’applique pas.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

u) „výrobca elektrickej energie“ znamená 
zariadenie, ktoré 1. januára 2005 alebo po 
tomto dátume vyrábalo elektrickú energiu 
na predaj tretím stranám a na ktoré sa 
vzťahuje iba kategória „Dodávka 
elektrickej energie alebo tepla“ v prílohe I.

u) „výrobca elektrickej energie“ znamená 
zariadenie, ktoré 1. januára 2005 alebo po 
tomto dátume vyrábalo elektrickú energiu 
na predaj tretím stranám, ktoré prevažne 
zásobuje verejné energetické siete a na 
ktoré sa vzťahuje iba kategória „Dodávka 
elektrickej energie alebo tepla“ v prílohe I.

Or. en

Odôvodnenie

The exposure to international competition forces to include autoproducers to free allocation. 
Industry other than public electricity producers must remain the possibility to run their own 
energy facilities already invested. Therefore the definition should be amended. 
Autoproducers, as defined in the Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity 
as “a natural or legal person generating electricity essentially for his own use” should not be 
excluded from free allocation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ua) „odvetvia, pri ktorých hrozí vysoké 
riziko presunu emisií CO2“ znamenajú 
odvetvia identifikované v súlade s 
kritériami stanovenými v článku 10a ods. 
9 a uvedenými v prílohe 1a.
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Or. en

Odôvodnenie

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ua) „odvetvia, pri ktorých hrozí vysoké 
riziko presunu emisií CO2“ znamenajú 
odvetvia identifikované v súlade s 
kritériami stanovenými v článku 10a ods. 
9 a uvedenými v prílohe 1a.

Or. en

Odôvodnenie

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ua) „elektricky náročné podniky“ 
znamenajú podniky definované v prílohe 
2ab.

Or. de
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Odôvodnenie

Die Definition stromintensiver Betriebe sollte so klar abgegrenzt sein, wie dies in Annex 3 
möglich ist und als Grundlage für die kostenlose Zuteilung  von Zertifikaten gelten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Patrick Louis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ua) „dočasné certifikované zníženie 
emisie“ alebo „dCER“ znamená 
odvodenú jednotku, ktorá vzniká 
činnosťou projektu opätovného 
zalesnenia alebo zalesnenia s platnosťou 
do konca záväzného obdobia, počas 
ktorého bola táto emisia produkovaná, 
v súlade s článkom 12 Kjótskeho 
protokolu a s rozhodnutiami týkajúcimi sa 
UNFCC a Kjótskeho protokolu.

Or. fr

Odôvodnenie

Le risque de non permanence dans les forêts est traité dans la procédure MDP par la 
création de crédits temporaires ; les modalités ont été fixées en 2003 lors de la conférence 
des parties à Milan (Décision 19/CP.9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Philippe Busquin

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

ua) „externalizované zariadenie“ 
znamená zariadenie vo vlastníctve a/alebo 
prevádzke tretej strany, ktoré plní funkciu, 
ktorá môže byť eventuálne zabezpečovaná 
vnútornou výrobnou činnosťou 
začlenenou do výrobného procesu 
príslušného hospodárskeho odvetvia.

Or. en

Odôvodnenie

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ua) „externalizované zariadenie“ 
znamená zariadenie vo vlastníctve a/alebo 
prevádzke tretej strany, ktoré plní funkciu, 
ktorá môže byť eventuálne zabezpečovaná 
vnútornou výrobnou činnosťou 
začlenenou do výrobného procesu 
príslušného hospodárskeho odvetvia.

Or. en

Odôvodnenie

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/87/ES
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušné orgány najmenej každých päť 
rokov preskúmajú povolenie na emisie 
skleníkových plynov a v prípade potreby 
vykonajú akékoľvek zmeny a doplnenia.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Die von der KOM an mehreren Stellen des Klima- und Energiepakets geforderte 
Regelüberprüfung alle 5 Jahre ist bürokratischer Unfug. Eine Überprüfung findet bereits auf 
Grundlage der Berichte statt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2003/87/ES
Článok 6 – odsek 1 - pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušné orgány najmenej každých päť 
rokov preskúmajú povolenie na emisie 
skleníkových plynov a v prípade potreby 
vykonajú akékoľvek zmeny a doplnenia.

Príslušné orgány najmenej každých päť 
rokov preskúmajú povolenie na emisie 
skleníkových plynov a v prípade potreby 
vykonajú akékoľvek zmeny a doplnenia na 
základe najnovších vedeckých poznatkov.

Or. el
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Odôvodnenie

It should be stressed that the review of emissions permits and any proposed amendments will 
take place in the light of new scientific data.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/87/ES
Článok 9 –odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Množstvo kvót pre celé Spoločenstvo, 
ktoré sa od roku 2013 začne vydávať 
každoročne, sa lineárne zníži od stredu 
obdobia rokov 2008 až 2012. V porovnaní 
s priemerným celkovým ročným 
množstvom kvót, ktoré členské štáty vydali 
v súlade s rozhodnutiami Komisie o ich 
národných alokačných plánoch na obdobie 
rokov 2008 až 2012, sa množstvo zníži o 
lineárny faktor 1,74 %.

Množstvo kvót pre celé Spoločenstvo, 
ktoré sa od roku 2013 začne vydávať 
každoročne, sa lineárne zníži od stredu 
obdobia rokov 2008 až 2012. V porovnaní 
s priemerným celkovým ročným 
množstvom kvót, ktoré členské štáty vydali 
v súlade s rozhodnutiami Komisie o ich 
národných alokačných plánoch na obdobie 
rokov 2008 až 2012, sa množstvo zníži o 
lineárny faktor 0,92%.

Or. en

Odôvodnenie

The EU ETS sector must not be given an inadequately high burden to carry of 60% reduction 
share while contributing 40% to the emissions only. We therefore urge to treat the sectors 
similarly or ideally equally. The Non-ETS sector then should carry 13% reduction effort 
based on the emissions of 2005 for the period 2013 to 2020 which would then result in the 
same burden for the EU ETS. Carbon leakage is not only a question of free allowances but 
also a question of the availability of allowances in the market (liquidity).

This would also result into an amendment of the proposal of the Effort Sharing decision.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2003/87/ES
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Množstvo kvót pre celé Spoločenstvo, 
ktoré sa od roku 2013 začne vydávať 
každoročne, sa lineárne zníži od stredu 
obdobia rokov 2008 až 2012. V porovnaní 
s priemerným celkovým ročným 
množstvom kvót, ktoré členské štáty vydali 
v súlade s rozhodnutiami Komisie o ich 
národných alokačných plánoch na obdobie 
rokov 2008 až 2012, sa množstvo zníži o 
lineárny faktor 1,74 %.

Množstvo kvót pre celé Spoločenstvo, 
ktoré sa od roku 2013 začne vydávať 
každoročne, sa lineárne zníži od stredu 
obdobia rokov 2008 až 2012. V porovnaní 
s priemerným celkovým ročným 
množstvom kvót, ktoré členské štáty vydali 
v súlade s rozhodnutiami Komisie o ich 
národných alokačných plánoch na obdobie 
rokov 2008 až 2012, sa množstvo zníži o 
lineárny fixný percentuálny faktor 1,10 %.

Or. de

Odôvodnenie

Es ist nicht ersichtlich, wie die Kommission auf 1,74% kommt. Die Zugrundelegung des 
Basisjahres 1990 ergibt bei Anwendung eines 20% Reduktionsziels und unter 
Berücksichtigung der von der KOM vorgeschlagenen Aufteilung der Reduktionsverpflichtung 
zwischen den vom ETS erfassten Sektoren und den übrigen Sektoren und unter Hinzunahme 
von Bulgarien und Rumänien, würde eine Reduktion von 1,10% p.a. für die vom ETS 
erfassten Sektoren zur Zielerfüllung ausreichen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/87/ES
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Množstvo kvót pre celé Spoločenstvo, 
ktoré sa od roku 2013 začne vydávať 
každoročne, sa lineárne zníži od stredu 
obdobia rokov 2008 až 2012. V porovnaní 
s priemerným celkovým ročným 
množstvom kvót, ktoré členské štáty vydali 
v súlade s rozhodnutiami Komisie o ich 
národných alokačných plánoch na obdobie 
rokov 2008 až 2012, sa množstvo zníži o 

Množstvo kvót pre celé Spoločenstvo, 
ktoré sa od roku 2013 začne vydávať 
každoročne, sa lineárne zníži od stredu 
obdobia rokov 2008 až 2012. V porovnaní 
s priemerným celkovým ročným 
množstvom kvót, ktoré členské štáty vydali 
v súlade s rozhodnutiami Komisie o ich 
národných alokačných plánoch na obdobie 
rokov 2008 až 2012, sa množstvo zníži o 
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lineárny faktor 1,74 %. lineárny faktor 2%.

Or. en

Odôvodnenie

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5 
unless the Commission shows that a different factor should apply."

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Dragoş Florin David

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/87/ES
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia do 30. júna 2010 uverejní 
absolútne množstvo kvót na rok 2013, 
založené na celkových množstvách kvót, 
ktoré vydali členské štáty v súlade 
s rozhodnutím Komisie o ich národných 
alokačných plánoch na obdobie rokov  
2008 až 2012.

Komisia do 31. decembra 2010 uverejní 
absolútne množstvo kvót na rok 2013, 
založené na celkových množstvách kvót, 
ktoré vydali členské štáty v súlade 
s rozhodnutím Komisie o ich národných 
alokačných plánoch na obdobie rokov  
2008 až 2012.

Or. en

Odôvodnenie

In order to ensure an appropriate level of certainty and predictability for the industry, the 
amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan for 
2008-2012 should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
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Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/87/ES
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia preskúma lineárny faktor 
najneskôr do roku 2025.“

Komisia preskúma lineárny faktor 
najneskôr do roku 2016.“

Or. en

Odôvodnenie

The linear factor should be evaluated at the mid-term of the third trading period in the light 
of available mitigation potential and cost effectiveness.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 9a – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ak výška kvót dodatočne pridelených 
prevádzkovateľom z dôvodu zvýšenia 
výroby v súlade s článkom 10a ods. 2 
prekračuje výšku kvót vrátených 
prevádzkovateľmi v danom odvetví z 
dôvodu nižších znížení v súlade s 
úpravami ex-post, referenčné kritériá pre 
toto odvetvie sa v roku, ktorý nasleduje po 
roku, v ktorom nastala nerovnováha, 
znížia v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku 23 ods. 3 tak, že 
sa zaručí celkové zníženie emisií v 
rozsahu stanovenom článkom 9. Na tento 
účel príslušné orgány informujú Komisiu 
do 30. apríla každého roka či sa 
prekročilo množstvo emisných kvót.
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Or. en

Odôvodnenie

Allocating free allowances with ex post adjustment for actual production ensures achieving 
the CO2 reduction target and providing for efficient growth as well as for avoidance of 
windfall profits (shown by ECOFYS study on IFIEC method). In case of increased production, 
ex post adjustment might entail additional allowances in one year. Fulfilment of the overall 
target, however, has to be ensured. Therefore, if allocated allowances exceed the plan, the 
different benchmarks will be adjusted downwards according to a correction mechanism to be 
established in accordance with Art 23(3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Esko Seppänen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 9aa (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 9aa

Úprava tvorby cien elektrickej energie na 
harmonizovanom trhu v celom 
Spoločenstve
Komisia zverejní spravodlivé pravidlá 
systému tvorby cien pre veľkoodberateľov 
na liberalizovanom a harmonizovanom 
trhu s elektrickou energiou, aby sa 
predišlo neočakávaným ziskom výrobcov 
jadrovej a vodnej energie a špekulatívnym 
ziskom finančných subjektov plynúcim zo 
sekuritizácie kvót.“

Or. en

Odôvodnenie

In the wholesale market for electricity, pricing is based on the supply price at the margin.
This price formation includes the cost of emissions allowances, which increases the price of 
all electricity. This is the source of unearned windfall profits of the hydro and nuclear power 
producers, who do not need to use allowances. The wholesale pricing system of electricity 
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should be modified to prevent windfall profits for emission free electricity generators in order 
to avoid the bias of the market price formation especially for the benefit of the nuclear 
industry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10 sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. So všetkými kvótami, ktoré nie sú 
pridelené bezplatne v súlade s článkom 
10a, budú členské štáty od roku 2013 
obchodovať formou aukcie.

1. So všetkými kvótami, ktoré nie sú 
pridelené bezplatne v súlade s článkom 
10a, bude subjekt Spoločenstva od roku 
2013 obchodovať formou aukcie.

2. Celkové množstvo kvót, s ktorým 
obchoduje každý členský štát formou 
aukcie, má toto zloženie:



PE409.397v01-00 26/102 AM\730636SK.doc

SK

a) 90 % celkového množstva kvót, s 
ktorými sa má obchodovať formou 
aukcie, rozdelených medzi členské štáty 
podielom, ktorý je totožný s podielom 
overených emisií príslušného členského 
štátu podľa systému Spoločenstva v roku 
2005;
b) 10 % celkového množstva kvót, s 
ktorými sa má obchodovať, rozdelených 
medzi určité členské štáty na účely 
solidarity a rastu v Spoločenstve, čím sa 
zvýši množstvo kvót, s ktorými tieto 
členské štáty obchodujú formou aukcie 
podľa písm. a) na základe percentuálnych 
podielov uvedených v prílohe IIa.
Na účely písmena a) sa podiel členských 
štátov, ktoré sa nezúčastnili na systéme 
Spoločenstva v roku 2005, vypočíta na 
základe ich overených emisií systému 
Spoločenstva podľa systému Spoločenstva 
v roku 2007.
V prípade potreby sa percentuálne podiely 
uvedené v písm. b) prvého pododseku 
primerane upravia, aby prerozdelenie 
predstavovalo 10 %.
3. Aspoň 20 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 
vrátane všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku by sa malo použiť
takto:

3. 100 % týchto príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie použije Európska 
únia takto:

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

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

b) na vývoj v oblasti obnoviteľných energií 
s cieľom splniť záväzok Spoločenstva, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 

b) na vývoj v oblasti obnoviteľných energií 
s cieľom splniť záväzok Spoločenstva, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 
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využívať 20 % obnoviteľných energií a na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %;

využívať 20 % obnoviteľných energií a na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %;

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

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

ca) na vývoj nosičov čistej energie;
d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä v 
najmenej rozvinutých krajinách;

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

e) na pomoc rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy;

e) na pomoc niektorým členským štátom 
v záujme solidarity a rastu v Spoločenstve, 
a to do výšky 10 % príjmov z aukcií pre 
všetky tieto štáty, na pomoc rozvojovým 
krajinám prispôsobiť sa dôsledkom zmeny 
klímy;

f) na riešenie sociálnych aspektov v 
domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí a 

f) na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí; a

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva, najviac do 
[x %, ktoré sa stanovia] celkových príjmov 
z aukcií.

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

4. Komisia zahrnie informácie o využití 
príjmov na každý z uvedených účelov do 
svojich správ predložených podľa 
rozhodnutia č. 280/2004/ES.
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5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania.  Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie.
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

5. Komisia do 31. decembra 2009 prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku 23 odsek 3
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania.

Systém obchodovania formou aukcie sa 
vytvorí tak, aby sa zabezpečil nepretržite 
likvidný a transparentný trh. 
S cieľom zaručiť dosiahnutie týchto 
cieľov vychádza uvedené nariadenie 
z týchto zásad:
– používanie jediného systému, ktorý je 
prístupný na diaľku, jednoduchý (jedno 
kolo), účinný, disponibilný za prijateľnú 
cenu a ktorý v plnej miere zabezpečuje 
jediný správca na úrovni Spoločenstva;
– zabezpečenie prístupu k aukciám s 
minimálnymi nákladmi pre všetkých 
aktérov, ktorí preukážu platobnú 
schopnosť a sú majiteľmi účtu, ktorý je 
otvorený v registri kvót;
– v rámci tohto nariadenia vytvorenie 
harmonogramu objemov určených na 
aukcie, pričom sa zohľadnia lehoty na 
odovzdanie kvót, ako aj hotovostné 
obmedzenia podnikov; tento 
harmonogram vylučuje použitie len jednej 
aukcie na celé obdobie.
Nariadenie stanovuje, že dohľad nad 
týmto trhom vykonáva organizácia, ktorá 
už existuje alebo ktorá bude vytvorená a 
ktorej náplň by mala byť podobná náplni 



AM\730636SK.doc 29/102 PE409.397v01-00

SK

subjektu dohľadu na trhom surovín.

Or. fr

Odôvodnenie

Les enchères doivent être mises œuvre à l’échelon communautaire et non Etat membre par 
Etat membre.

Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies énergétiques et de 
réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de réduction d’ici à 
2050. L’utilisation des recettes au niveau communautaire permettra de bien organiser la 
recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. So všetkými kvótami, ktoré nie sú 
pridelené bezplatne v súlade s článkom 
10a, budú členské štáty od roku 2013 
obchodovať formou aukcie.

1. So všetkými kvótami budú členské štáty 
od roku 2013 obchodovať formou aukcie.

Or. en

Odôvodnenie

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
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Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) 90 % celkového množstva kvót, s 
ktorými sa má obchodovať formou aukcie, 
rozdelených medzi členské štáty podielom, 
ktorý je totožný s podielom overených 
emisií príslušného členského štátu podľa 
systému Spoločenstva v roku 2005;

a) 80 % celkového množstva kvót, s 
ktorými sa má obchodovať formou aukcie, 
rozdelených medzi členské štáty podielom, 
ktorý je totožný s podielom overených 
emisií príslušného členského štátu podľa 
systému Spoločenstva v roku 2008;

Or. en

Odôvodnenie

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba. 10 % celkového množstva kvót, s 
ktorými sa má obchodovať, rozdelených 
medzi členské štáty v súlade s výsledkami 
dosiahnutými v období medzi 
východiskovým rokom Kjótskeho 
protokolu a rokom 2008 s cieľom 
zohľadniť úsilie vynaložené  do dátumu 
zavedenia systému Spoločenstva.
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Or. en

Odôvodnenie

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely pododseku b), čo sa týka 
prideľovania kvót medzi členskými štátmi 
by sa v záujme solidarity a rastu v rámci 
Spoločenstva mali zohľadňovať kritériá 
ako geografické osobitosti a 
znevýhodnenia geografických regiónov, 
najmä odľahlých hornatých či ostrovných 
regiónov. 

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Alyn Smith

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely písmena b) by malo rozdelenie 
kvót medzi určité členské štáty zahŕňať aj 
kritérium súvisiace s existenciou 
osobitných geografických znevýhodnení, 
ako napríklad znevýhodnení súvisiacich s 
okrajovou či izolovanou povahou ich 
územia.

Or. en

Odôvodnenie

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia rozdeľuje príjmy z aukcií 
medzi členské štáty v pomere k prideleným 
kvótam podľa prideľovacieho vzorca v 
prílohe IIa.

Or. en

Odôvodnenie

All Member States should receive a proportion of the revenue from the auction which is 
organised at Community level. If it is decided to have the auction held by Member States, it is 
desirable to ensure that all Member States share equally in the revenue.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
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Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 vrátane 
všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku sa použijú takto:

Or. en

Odôvodnenie

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Patrick Louis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Odôvodnenie

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts tropicales.

Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
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Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) na vývoj v oblasti obnoviteľných energií 
s cieľom splniť záväzok Spoločenstva, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 
využívať 20 % obnoviteľných energií a na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %;

b) na vývoj v oblasti obnoviteľných energií 
s cieľom splniť záväzok Spoločenstva, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 
využívať 20 % obnoviteľných energií a na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %
vrátane investícií do koncentrovanej 
solárnej energie v Európskej únii alebo v 
tretích krajinách;

Or. en

Odôvodnenie

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

c) na technológie čistého uhlia vrátane 
zachytávania a geologického ukladania
skleníkových plynov, najmä z uhoľných 
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elektrární;

Or. en

Odôvodnenie

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) na modernizáciu uhoľných 
spaľovacích zariadení alebo na ich 
nahradenie účinnejšími zariadeniami s 
nižšími emisiami CO2;

Or. en

Odôvodnenie

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) na výskum, vývoj a šírenie technológií 
uchovávania energie;

Or. en

Odôvodnenie

Expenses for auctioning will reduce the companies ability to pay for investments in climate-
friendly technologies and R&D. Thus the auctioning revenues should be recycled to pay for 
the development of these new technologies and R&D efforts. The revenues should not be used 
to solve any general budget problems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) na umožnenie ďalšieho rozvoja 
nosičov čistých energií, ako napríklad 
vodíka;

Or. en

Odôvodnenie

In relation to the allocation of allowances, we note that the proposed Directive currently 
makes allowances for the impact on energy-intensive industry due to competition from 
industries outside the European Union that are not under the same regulatory constraints to 
reduce greenhouse gas emissions ('Carbon Leakage').

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Patrick Louis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä v 
najmenej rozvinutých krajinách, osobitne 
rozvojom certifikácie, a taktiež ako 
doplnkové opatrenia členských štátov 
alebo ich regiónov s cieľom zlepšiť podiel 
lesov a využívania dreva na boji proti 
otepľovaniu klímy, pričom sa zachovajú 
ostatné funkcie lesa;

Or. fr

Odôvodnenie

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts tropicales.

Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

d) na predchádzanie odlesňovaniu či 
degradácii pôdy alebo na ich zvrátenie, 
najmä v najmenej rozvinutých krajinách;

Or. en
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Odôvodnenie

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Nikolaos Vakalis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) investície v rozvojových štátoch, ktoré 
ratifikovali Kjótsky protokol a ratifikujú 
budúce medzinárodné dohovory, prispejú 
k dodatočnému znižovaniu emisií 
skleníkových plynov nad rámec 20 %, 
ktorý sa musí dosiahnuť v Európskej únii, 
a významnou mierou prispejú k rozvoju 
hospodárstva s nízkymi emisiami v 
rozvojových štátoch;

Or. el

Odôvodnenie

It is of capital importance that the monies obtained from  auctioning allowances be invested 
with the aim of creating a low emission economy not only within the Community, but in 
developing countries. Climate change knows no borders and requires a collective effort.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Article 10 – odsek 3 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí; a

na riešenie sociálnych aspektov v 
domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí a 
poskytnutím finančnej podpory alebo 
osobitných sadzieb na základné tovary či 
prostredníctvom iných finančných 
stimulov;

Or. el

Odôvodnenie

Given that auctioning will be used in sectors which can pass on the cost of the allowances to 
the product prices, it is important that part of the revenue from the auctions should be 
channelled into aid for consumers and households on low and medium-sized incomes who 
will be more affected by increases in the prices of basic goods.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Nikolaos Vakalis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) na zmierňovanie účinkov systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov na regióny, ktoré 
trpia ťažkým geografickým a 
demografickým znevýhodnením tým, že sa 
prijmú dodatočné opatrenia na vytvorenie 
trvalo udržateľnej energetickej politiky;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
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Alyn Smith

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) na zmierňovanie účinkov systému 
obchodovania s emisnými kvótami na 
oblasti, ktoré trpia trvalým a ťažkým 
geografickým a demografickým 
znevýhodnením tým, že sa im poskytnú 
dodatočné prostriedky na vytvorenie 
trvalo udržateľnej energetickej politiky;

Or. en

Odôvodnenie

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Nikolaos Vakalis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fb) na zlepšovanie 
konkurencieschopnosti európskych 
podnikov a podporu podnikateľských 
aktivít v oblasti zmeny klímy s dôrazom na 
energetickú hospodárnosť a zvyšovanie 
financovania obnoviteľných zdrojov 
energie, na výskum a vývoj technológií s 
nízkymi emisiami a na technické zlepšenia 
infraštruktúry.

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Najmenej 50 % príjmov sa použije na 
financovanie zníženia emisií skleníkových 
plynov, zamedzovania odlesňovaniu a 
degradácii pôdy a na prispôsobovanie 
zmene klímy v štátoch, ktoré nie sú 
uvedené v prílohe I UNFCCC.

Or. en
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Odôvodnenie

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty vrátia v súlade s 
pravidlami  štátnej pomoci Spoločenstva 
týkajúcimi sa ochrany životného 
prostredia najmenej 50 % svojich príjmov 
z obchodovania z emisiami podľa odseku 
2, vrátane všetkých príjmov z 
obchodovania podľa písmena b) toho 
istého odseku, spoločnostiam na svojom 
území, ktoré sa na obchodovaní 
zúčastňovali za podmienky, že sa tieto 
príjmy použijú na nízkouhlíkové 
technológie vrátane zachytávania a 
geologického ukladania skleníkových 
plynov. Na výrobcov elektrickej energie sa 
táto refundácia nevzťahuje, s výnimkou 
elektrickej energie vyrobenej v súvislosti s 
priemyselnou spotrebou tepla alebo 
vyrobenej zo zvyškov priemyselného 
procesu.

Or. en

Odôvodnenie

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may under the state aid rules give support to 
environmental investments by companies, but in order to create a level playing field for 
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companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to  
companies that particitated in. The power sector will get no revenues back because they can 
easily pass on the costs to their customers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Alyn Smith

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Komisia zabezpečí, aby uplatňovanie 
písmen a), b), f) a fa) odseku 3 prispelo k 
posilneniu cieľa Spoločenstva týkajúceho 
sa hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a aby uplatňovanie písmena g) 
uvedeného odseku zahŕňalo v prípade 
potreby náklady, ktoré vznikli 
regionálnym a miestnym orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Lena Ek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 

5. Komisia do 31. decembra 2009 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
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transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, a 
najmä malé a stredné podniky, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť a 
doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].

transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania.

Komisia pred predložením tohto 
nariadenia uskutoční konzultácie 
so všetkými zúčastnenými stranami. 
Aukcie sa skoncipujú a vykonávajú v 
súlade s týmito pravidlami:
a) účelom aukcií je prideliť kvóty 
prevádzkovateľom a/alebo trhovým 
sprostredkovateľom za cenu určenú 
trhom a nie dosiahnuť maximalizáciu 
príjmov alebo vopred určenú cenu;
b) treba stále zachovávať dostatočnú 
likviditu trhu, najmä v roku 2013; v tomto 
zmysle by postup mal byť predvídateľný 
najmä v súvislosti s harmonogramom 
a frekvenciou aukcií a objemami, ktoré sa 
sprístupnia;
c) aukcie sú prístupné akémukoľvek 
právoplatnému vlastníkovi účtu v rámci 
EÚ ETS, ktorý poskytne finančnú 
zábezpeku krytia ponuky;
d) prevádzkovatelia, a najmä malé a 
stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje 
systém Spoločenstva, majú primeraný a 
rovnocenný prístup a môžu sa plne 
zúčastňovať;
e) účasť neprináša prevádzkovateľom 
nadmernú finančnú záťaž;
f) všetci účastníci majú prístup 
k rovnakým informáciám v rovnakom 
čase; a 
g) účastníci tajne nespolupracujú alebo 
inak nekonajú s cieľom ohroziť priebeh 
aukcie. 
Opatrenie, na ktoré sa odkazuje v prvom 
pododseku, ktorého cieľom je zmeniť a 
doplniť menej podstatné prvky tejto 
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smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Point c seeks to clarify the definition of participant to auctions, and in particular to make sure 
that participants provide assurance that they are able to honour their bids. Not doing so 
could create opportunities for speculative behavior.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

5. Komisia do 30. júna 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť a 
doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3]. 

Or. en

Odôvodnenie

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Členské štáty a príslušné orgány 
určené Komisiou môžu kupovať a 
predávať kvóty na trhu s cieľom 
minimalizovať fluktuáciu ceny uhlíka.

Or. en

Odôvodnenie

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or for example the 
ECB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Esko Seppänen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Komisia do 31. decembra 2008 
zverejní jasnú definíciu emisných kvót, 
ktorá vylúči možnosť ich sekuritizácie na 
finančných trhoch a pri obchodovaní 
prisúdi lepšie postavenie dražiteľom, ktorí 
ich budú využívať na výrobu energie 
alebo výrobu priemyselného tovaru.

Or. en
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Odôvodnenie

In the absence of clear rules the emission rights will be financial products. If the auctioning 
and the secondary markets are open to all bidders (including institutional investors, hedge 
funds, state funds etc.) there will be a danger of purely speculative price formation. That is 
why it must the access to original auctioning procedure should be open only to the bidders 
who need emission rights in production processes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prechodné pravidlá harmonizácie 
bezplatného prideľovania platné v celom 

Spoločenstve

Požiadavka dovozu kvót

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

1. Komisia prijme do 30. júna 2011 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
povinnosti dovozcov harmonizovaným 
spôsobom odstúpiť kvóty pri energeticky 
náročnom tovare uvedenom v odsekoch 2 
až 6 a 8 v prípadoch, keď tieto odvetvia 
nemajú v rámci systému Spoločenstva 
pridelené bezplatné kvóty.

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

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa zariadenia Spoločenstva 
bez bezplatných kvót a s vysokým rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia z 
tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň.
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plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.
Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma tieto 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, že 
bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

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

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie, zariadenia 
na zachytávanie emisií, prepravné 
potrubia alebo na úložiská emisií 
skleníkových plynov.

2. Od 1. januára 2013 sa PDK bude 
uplatňovať na tovar, ktorý sa podľa 
odseku 5 klasifikuje ako tovar s vysokým 
rizikom  presunu emisií uhlíka alebo tovar 
medzinárodnej hospodárskej súťaže, 
pokým ostatné štáty a orgány správy 
nebudú povinné prijať overiteľné kroky 
na zníženie emisií skleníkových plynov. 
Dovozcovia tovaru budú mať povinnosť 
odstúpiť kvóty a vývozcovia tovaru právo 
získať kvóty za týchto podmienok: 
a) štát alebo orgán správy v mieste výroby 
tovaru určuje Komisia v súlade s 
postupom uvedeným v článku 23 ods. 2 
bez toho, aby podliehal záväzným a 
preukázateľným akciám na znižovanie 
emisií skleníkových plynov podľa 
medzinárodného rámca politiky zmeny 
klímy na obdobie po roku 2012; a 
b) metodika pre tento tovar je stanovená v 
odseku 3.
PDK sa neuplatňuje na dovoz tovaru 
vyrobeného v štátoch či administratívnych 
celkoch súvisiacich s EU ETS podľa 
článku 26.

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
využívať bezplatné pridelenie kvót na 
teplo vyrobené prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 
vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES s cieľom uspokojiť 
hospodársky odôvodnený dopyt. Po roku 

3. Komisia vypočíta priemernú úroveň 
emisií skleníkových plynov 
pochádzajúcich z výroby konkrétneho 
tovaru alebo kategórií tovaru v 
Spoločenstve s prihliadnutím na 
informácie z nezávisle overených správ 
podľa článku 14 a všetky relevantné 
emisie, na ktoré sa vzťahuje EU ETS.  
Komisia v súlade s postupom podľa 
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2013 sa každoročne celkové pridelenie 
takýmto zariadeniam upraví podľa výroby 
takéhoto tepla o lineárny faktor uvedený 
v článku 9.

článku 23 ods. 2 vypracuje metodiku na 
výpočet PDK, ktorá sa bude uplatňovať 
na tovar alebo kategórie tovaru, ktoré sú 
vystavené značnému riziku úniku uhlíka 
alebo sú vystavené medzinárodnej 
hospodárskej súťaži, a ktorá bude 
zodpovedať priemernej úrovni emisií 
skleníkových plynov z výroby tovaru na 
území Spoločenstva vynásobenej celkovou 
tonážou dovezeného tovaru.

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

4. Na uľahčenie vytvorenia metodiky v 
súlade s odsekom 3 Komisia môže vo 
svojich nariadeniach prijatých podľa 
článkov 14 a 15 stanoviť povinnosť 
prevádzkovateľov podávať správy o 
výrobe tovaru a nechať podávanie týchto 
informácií nezávisle overiť.

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

5. Dovozcovia tovaru, ktorí spĺňajú 
podmienky stanovené v odseku 1, sú 
povinní písomne deklarovať tieto dovozy. 
Písomná deklarácia potvrdzuje, že sa v 
registri Spoločenstva odstúpila dostatočná 
výška kvót v súlade s odsekom 3 pokiaľ 
ide o tovar na vstupe, a to v súlade s 
osobitnými administratívnymi postupmi v 
nariadeniach Komisie.

6. Päť percent z množstva kvót pre celé 
Spoločenstvo určeného v súlade s 
článkami 9 a 9a za obdobie rokov 2013 až 
2020 sa vyčlení pre nových účastníkov 
ako maximálne množstvo, ktoré sa môže 
prideliť novým účastníkom v súlade 
s pravidlami prijatými podľa odseku 1 
tohto článku.

6. PDK  sa môže splniť kvótami EÚ alebo 
kvótami systému obchodovania s emisiami 
tretieho štátu, ktorý je uznaný za rovnako 
prísny ako systém Spoločenstva.

Pridelenie kvót sa upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.
V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót.
7. S výhradou článku 10b predstavuje 
suma bezplatne pridelených kvót podľa 
odsekov 3 až 6 tohto článku [a odseku 2 

7. Všetky ustanovenia relevantné pre PDK 
sa prijmú a vykonajú najneskôr do 
1. januára 2012.
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článku 3c] v roku 2013 80 % množstva 
určeného v súlade s opatreniami 
uvedenými v odseku 1 a bezplatné 
pridelenie sa potom každý rok zníži 
o úmernú sumu, ktorej výsledkom bude 
koniec bezplatného prideľovania v roku 
2020.
8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020 sa zariadeniam 
v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku 
presunu emisií CO2, pridelia bezplatné 
kvóty, ktorých množstvo môže 
predstavovať až 100 percent množstva 
určeného v súlade s odsekmi 2 až 6.
9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každé tri roky určí odvetvia, na 
ktoré sa odkazuje v odseku 8. 

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každoročne určí odvetvia a 
tovar, na ktoré sa odkazuje v odseku 2, pri 
zohľadnení dokladov poskytnutých 
zúčastnenými stranami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 

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

alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
EÚ v príslušných odvetviach.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme do 30. júna 2010 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
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Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme do 30. júna 2010 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8.

Pomer bezplatne pridelených kvót pre 
priemyselné sektory alebo odvetvia, 
ktorým hrozí únik uhlíka, sa rovná 100 %, 
až pokiaľ sa medzinárodná zmluva 
nebude považovať za uspokojujúcu, 
podľa kritérií ustanovených v článku 28 
odsek 1 tejto smernice.

Or. fr

Odôvodnenie

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’1 an, 
sans poser de problèmes.

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable 
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Werner Langen

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



AM\730636SK.doc 55/102 PE409.397v01-00

SK

Článok 10a – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme do júna 2010
doplňujúce plne harmonizované 
vykonávacie pravidlá pre celé 
Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a odsekoch 8
a 8a.

Or. de

Odôvodnenie

Alle wesentlichen Regelungen müssen in der Richtlinie selbst festgelegt werden, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Od roku 2013 členské štáty prideľujú 
všetky kvóty bezplatne na celé obdobie. 
Komisia prijme do 30. júna 2009 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 3.

Or. en

Odôvodnenie

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
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with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme do 30. júna 2010 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo.

Or. en

Odôvodnenie

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Eija-Riitta Korhola

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme do 30. júna 2011 plne 1. Komisia prijme do 30. júna 2010 plne 
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harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8.

harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót.

Or. en

Odôvodnenie

The reference to paragraph 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph of paragraph 1 already provides for a harmonised benchmarking system. For sake 
of planning security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia prijme do 30. júna 2010 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8.
Ak sa odpadový plyn z výrobného 
procesu  používa ako palivo alebo 
technologický plyn, pridelia sa 
prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré 
produkuje odpadový plyn, kvóty podľa 
rovnakých prideľovacích zásad, aké sa 
uplatňujú na toto zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

The allocation principles for free allowances must be known in time to provide clarity 
concerning the future situation so that investments are not prevented. The use of waste gases 
from production processes contributes to the conservation of resources and reduction of 
emissions. Electricity produced under these special circumstances should be excluded from 
auctioning and be treated in the same way as the waste gas generating installation, because it 
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is predominantly used internally.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme do 31. decembra 2010 
plne harmonizované vykonávacie pravidlá 
pre celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8.

Or. en

Odôvodnenie

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in article 11. paragraph 1. According to this article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It it 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme do 31. decembra 2010
plne harmonizované vykonávacie pravidlá 
pre celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8.
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Or. en

Odôvodnenie

It is important to have this instrument as soon as possible but it is necessary to account 
reliable timing

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
podľa článku [23 ods. 3]. Definícia 
odvetví, na ktoré sa smernica uplatňuje, je 
kľúčovým prvkom, a musí byť preto 
predmetom nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
podľa článku [23 ods. 3]. Pri určovaní 
zásad pre stanovovanie referenčných 
kritérií v odvetviach Komisia konzultuje 
so sociálnymi partnermi príslušných 
odvetví.

Or. en

Odôvodnenie

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
podľa článku [23 ods. 3]. Pri určovaní 
zásad pre stanovovanie referenčných 
kritérií v konkrétnych odvetviach Komisia 
konzultuje s príslušnými odvetviami.
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Or. en

Odôvodnenie

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. 

Or. de

Odôvodnenie

Alle wesentlichen Regelungen müssen in der Richtlinie selbst festgelegt werden, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in article 11. paragraph 1. According to this article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It it 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynov a energetickej 
účinnosti a k znižovaniu emisií použitím 
referenčných kritérií. Bez toho, aby boli 
dotknuté odvetvovo špecifické kritériá sa 
zohľadnia najúčinnejšie techniky, 
náhrady, všeobecne uplatniteľné 
alternatívne výrobné procesy, využívanie 
biomasy a potenciál vrátane technického 
potenciálu znižovania emisií. Opatrenia 
motivujú na znižovanie konkrétnych 
emisií. V súvislosti s výrobou elektrickej 
energie sa neprideľujú žiadne bezplatné 
kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 

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

uskutočňovalo spôsobom, ktorý motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynov a energetickej 
účinnosti a k znižovaniu emisií použitím 
referenčných kritérií. Bez toho, aby boli 
dotknuté odvetvovo špecifické kritériá sa 
zohľadnia najúčinnejšie techniky, 
náhrady, všeobecne uplatniteľné 
alternatívne výrobné procesy, využívanie 
biomasy a potenciál vrátane technického 
potenciálu znižovania emisií. Opatrenia 
motivujú na znižovanie konkrétnych 
emisií. V súvislosti s výrobou elektrickej 
energie sa neprideľujú žiadne bezplatné 
kvóty, s výnimkou elektrickej energie 
vyrábanej z odpadových plynov z 
priemyselných výrobných procesov.

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

Or. en

Odôvodnenie

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa vytvoria harmonizované 
kritériá v oblasti emisií skleníkových 
plynov a energetickej účinnosti pre 
zariadenia vo všetkých odvetviach, ktorým 
sú prideľované bezplatné kvóty. Tieto 
odvetvové referenčné kritériá budú 
založené na najlepších technikách
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a technológiách 
dostupných na trhu, a to vrátane náhrad, 
alternatívnych výrobných procesov, 
využívania biomasy, kogenerácie
a zachytávania a ukladania skleníkových 
plynov. Bezplatné prideľovanie kvót pre 
zariadenia sa vykonáva na úrovni, ktorá 
nie je vyššia ako úroveň uvádzaná 
príslušným odvetvovým referenčným 
kritériom, tak, aby z toho mali prospech 
najúčinnejší prevádzkovatelia. Celkovo 
však opatrenia uvedené v prvom 
pododseku nemajú motivovať
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie na predaj tretím 
stranám sa neprideľujú žiadne bezplatné 
kvóty; bezplatné kvóty sa prideľujú pri 
samovýrobe elektrickej energie ako 
vedľajšieho produktu priemyselného 
procesu alebo v súvislosti s článkom 10a 
ods. 7 a 8 s výnimkou predaja tretím 
stranám.

Or. en

Odôvodnenie

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, technologický potenciál 
znižovania emisií, náhrady, alternatívne 
výrobné procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií.

Or. en

Odôvodnenie

The technological potential of reduction is to be recognized by the Commission in the 
allocation procedure, because major emissions in certain sectors are not reducible (process 
emissions). The effect on climate change from process emissions is the same as from energy 
emissions. For the question of free allocation (carbon leakage) the process emissions are an 
essential cost factor. Therefore the technological potential for the reduction of emissions 
should be recognized according to the current Annex III of directive 2003/87/EC paragraph 
3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’1 an, 
sans poser de problèmes.

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1– pododseky 3 a 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií.

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

Or. en

Odôvodnenie

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 

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

v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie okrem:

1) kogeneračných zariadení na výrobu 
tepla a elektrickej energie a
2) výroby elektrickej energie z odpadových 
produktov priemyselných výrobných 
procesov
sa neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.

Or. de

Odôvodnenie

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlage nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa pre priame i nepriame 
emisie v možnom rozsahu zabezpečí, aby 
sa prideľovanie uskutočňovalo spôsobom,
ktorý na jednej strane motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti, ako napríklad 
vysokoúčinná kogenerácia tepla a 
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techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti 
s výrobou elektrickej energie sa 
neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.

elektrickej energie, a k znižovaniu emisií, 
pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, okrem elektrickej energie 
vyrobenej buď v súvislosti s priemyselnou 
spotrebou tepla alebo vyrobenej zo zvyškov 
priemyselného procesu za podmienky, že 
je určená na vlastnú spotrebu 
prevádzkovateľa; v oboch prípadoch sa 
kvóty prideľujú podľa rovnakých zásad 
prideľovania aké sa uplatňujú na danú 
priemyselnú činnosť podľa prílohy I.
Ak sa však odpadový plyn z 
výrobného procesu  používa ako 
palivo, pridelia sa prevádzkovateľovi 
zariadenia, ktoré produkuje odpadový 
plyn, všetky kvóty bezplatne podľa 
rovnakých prideľovacích zásad aké 
sa uplatňujú na toto zariadenie. 

Or. en

Odôvodnenie

High efficiency combined-heat and power offers a very significant CO2 savings potential but 
to be realised, this potential requires that the ETS takes into consideration the specificity of 
combined heat and power in its allowance allocation methodology.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Eija-Riitta Korhola

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatreniami uvedenými v prvom pododseku sa 
v možnom rozsahu zabezpečí, aby sa 

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

kritériá v oblasti emisií skleníkových 
plynov a energetickej účinnosti pre 
zariadenia vo všetkých odvetviach, ktorým 
sú prideľované bezplatné kvóty. Tieto 
sektorové referenčné kritériá budú 
založené na najlepších technikách
v oblasti skleníkových plynov
a energetickej účinnosti, potenciáli vrátane 
technického potenciálu znižovania emisií 
a technológiách dostupných na trhu, a to 
vrátane náhrad, alternatívnych výrobných 
procesov, využívania biomasy, 
kogenerácie a zachytávania a ukladania 
skleníkových plynov. Bezplatné 
prideľovanie kvót pre zariadenia sa 
vykonáva na úrovni, ktorá nie je vyššia 
ako úroveň uvádzaná príslušným 
odvetvovým referenčným kritériom, tak, 
aby z toho mali prospech najúčinnejší 
prevádzkovatelia. Celkovo však opatrenia 
uvedené v prvom pododseku nemajú
motivovať k zvyšovaniu emisií na výrobnú 
jednotku. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.
Pri určovaní zásad pre stanovovanie 
referenčných kritérií v konkrétnych 
odvetviach Komisia konzultuje s 
príslušnými odvetviami.

Or. en

Odôvodnenie

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined):

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Lena Ek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP.  This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Philippe Busquin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

The use of waste gases from production processes for the generation of electricity contributes 
to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under 
these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, okrem elektrickej energie 
vyrobenej v súvislosti s priemyselnou 
spotrebou tepla alebo zo zvyškov 
priemyselného procesu za podmienky, že 
je určená na vlastnú spotrebu 
prevádzkovateľa; v oboch prípadoch sa 
kvóty prideľujú podľa rovnakých zásad 
prideľovania, aké sa uplatňujú na danú 
priemyselnú činnosť podľa prílohy I.

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

Or. en

Odôvodnenie

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, okrem elektrickej energie 
vyrobenej buď v súvislosti s priemyselnou 
spotrebou tepla alebo vyrobenej zo 
zvyškov priemyselného procesu; v oboch 
prípadoch sa kvóty prideľujú podľa 
rovnakých vykonávacích pravidiel, podľa 
pododseku 1 a odseku 7, aké sa uplatňujú 
na hlavný priemyselný proces.

Or. en

Odôvodnenie

In the past years industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 
treated with the same allocation principles, because there is supposedly one electricity 
market. This is a misperception. Power and heat produced in connection to industrial 
processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy production 
should be allocated according to the rules applying to that sector – as they are essential part 
of that sector.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

The capture and subsequent use of unavoidable process gases enhances resource efficiency 
and contributes thus to overall CO2 emissions reduction.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením 
emisií Spoločenstva, Komisia preskúma 
tieto opatrenia na nasledujúce obdobie od 
roku 2021 s cieľom zabezpečiť, že 
bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

Or. en



PE409.397v01-00 78/102 AM\730636SK.doc

SK

Odôvodnenie

The allocation rules (cap setting as well as free allocation) must not be changed within an 
ongoing trading period. This would undermine any calculation and risk management strategy 
of investors. Planning security is essential. The ex-ante principle for stating “the rules of the 
game” must remain stable within a period.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pokiaľ ide o emisné kvóty pristupuje 
sa k externalizovaným i 
neexternalizovaným zariadeniam 
rovnako.

Or. en

Odôvodnenie

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pokiaľ ide o emisné kvóty pristupuje 
sa k externalizovaným i 
neexternalizovaným zariadeniam 
rovnako.
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Or. en

Odôvodnenie

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V prípade odvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
elektrická energia tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, sa pridelí maximálna výška 
kvót na prenesenie nákladov CO2 do cien 
elektrickej energie. Toto pridelenie je 
založené na priemernej ročnej spotrebe 
elektrickej energie týchto zariadení a 
očakávanom prenesení nákladov CO2
typickej okrajovej cenotvornej výroby 
elektrickej energie, je doplnkom 
akéhokoľvek bezplatného pridelenia kvót 
na priame emisie a nemení celkové 
množstvo kvót v súlade s článkom 9. 

Or. en

Odôvodnenie

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V prípade odvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
elektrická energia tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, sa pridelí maximálna výška 
kvót na prenesenie nákladov CO2 do cien 
elektrickej energie. Toto pridelenie je 
založené na priemernej ročnej spotrebe 
elektrickej energie týchto zariadení a 
očakávanom prenesení nákladov CO2
typickej okrajovej cenotvornej výroby 
elektrickej energie, je doplnkom 
akéhokoľvek bezplatného pridelenia kvót 
na priame emisie a nemení celkové 
množstvo kvót v súlade s článkom 9. 

Or. en

Odôvodnenie

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odseky 2 a 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie, zariadenia 
na zachytávanie emisií, prepravné 
potrubia alebo na úložiská emisií 
skleníkových plynov.

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
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prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

prideľovanie nesmie vzťahovať na 
elektrickú energiu vyrobenú mimo 
zariadení na kogeneráciu tepla a 
elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

Or. de

Odôvodnenie

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie, zariadenia 
na zachytávanie emisií, prepravné 
potrubia alebo na úložiská emisií 
skleníkových plynov.

2. Zariadeniam sa prideľujú kvóty 
zodpovedajúce aritmetickému súčinu 
očakávaného priemerného ročného 
objemu výroby, príslušného referenčného 
kritéria zariadenia a počtu kalendárnych 
dní prideľovacieho obdobia od poverenia. 
Ak sa objem výroby v jednom 
kalendárnom roku odchyľuje od 
očakávanej priemernej ročnej výroby, 
prevádzkovateľ v prípade zníženia výroby 
vráti príslušnému úradu do 30. apríla 
nasledujúceho roka množstvo kvót 
rovnajúce sa súčinu objemu výroby 
s referenčným kritériom prideleným 
zariadeniu. V prípade zvýšenia výroby 
príslušný úrad na požiadanie do 30. apríla 
nasledujúceho roka pridelí na základe 
rovnakého prepočtu dodatočné kvóty. 
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Referenčné kritériá sa stanovujú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 23 ods. 3. Zohľadňujú 
technický potenciál zníženia príslušných 
zariadení. Technicky nevyhnutné emisie 
súvisiace s procesmi sa pri určovaní 
referenčnej hodnoty neberú do úvahy. 
Rovnaká zásada sa uplatňuje na 
nevyhnutné odpadové plyny. Ak sa 
odpadový plyn používa ako palivo, 
pridelia sa prevádzkovateľovi zariadenia, 
ktoré produkuje odpadový plyn, kvóty 
podľa rovnakých prideľovacích zásad aké 
sa uplatňujú na túto smernicu.

Or. en

Odôvodnenie

Allocation should be free of charge according to the EU-wide benchmark, with ex post 
adjustment in accordance with actual production. This allocation method provides for an 
effective climate change instrument at efficient cost for the whole economy). This allocation 
model is implemented in the new paragraph 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
zariadenia na výrobu elektrickej energie 
mimo zariadení na kogeneráciu tepla a 
elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

Or. de
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Odôvodnenie

Siehe Justification Art. 1- point 8 - point 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na iných 
výrobcov elektrickej energie ako na 
samovýrobcov elektrickej energie ako 
vedľajšieho produktu priemyselného 
procesu alebo v súlade s článkami 10a 
ods. 7 a 8 na zariadenia na zachytávanie 
emisií, prepravné potrubia alebo na 
úložiská emisií skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

To clarify that self-supply by energy-intensive industries should be not be treated as 
electricity generators for purposes of the scheme; they should be treated differently from 
utility generation because the competitive situation of its end-use is entirely different from a 
utility.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
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výrobcov elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

elektrickú energiu vyrobenú mimo 
zariadení na kogeneráciu tepla a 
elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

Or. de

Odôvodnenie

Die kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die  in Kraft-
Wärme-Kopplung erfolgt, um KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na
výrobcov elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na
zariadenia na zachytávanie emisií, 
prepravné potrubia alebo na úložiská emisií 
skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

The gradual enforcemenet of the auctioning system in the energy sector as proposed for other 
sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100% full auctioning just in 
2020. The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
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Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na
zariadenia na zachytávanie emisií, 
prepravné potrubia alebo na úložiská emisií 
skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak sa pre niektoré výrobky alebo 
procesy neurčili referenčné kritériá v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku 23 ods. 3, 
príslušnému zariadeniu sa pridelia emisné 
kvóty podľa ročného priemerného 
pridelenia pre druhé obdobie 
obchodovania EU ETS upravené 
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lineárnym koeficientom v súlade s 
článkom 9. Zohľadní sa technické 
technický potenciál zníženia príslušných 
zariadení.
V prípade, že sa na výrobky alebo procesy 
nevzťahuje druhé obdobie obchodovanie 
EU ETS, uplatnia sa minulé ukazovatele 
(grandfathering).

Or. en

Odôvodnenie

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Zariadeniam na kogeneráciu tepla a 
elektrickej energie v zmysle smernice 
2004/8/ES sa bezplatne pridelia kvóty na 
základe jednotných európskych 
referenčných kritérií. Tieto kritériá sa 
stanovia a budú kontrolovať 
harmonizovaným postupom.

Or. de
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Odôvodnenie

Bei der Stromerzeugung in KWK-Anlagen handelt es sich um die effizienteste Form der 
Energieerzeugung. In vielen Mitgliedstaaten werden KWK-Anlagen aus diesem Grunde sogar 
gefördert. Dieser Förderung würde die beabsichtigte Belastung in Form der in Nr. 3 
enthaltenen Regelung diametral entgegenlaufen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Bez ohľadu na to, či je alebo nie je 
vyrábané v kombinácii s elektrickou 
energiou, sa pre teplo pridelia bezplatné 
kvóty v súlade s podielom bezplatných 
kvót pridelených príslušnému 
priemyselnému odvetviu.

Bez ohľadu na to, či je alebo nie je 
vyrábané v kombinácii s elektrickou 
energiou, sa pre teplo dodávané na 
použitie v systémoch diaľkového 
vykurovania podľa usmernení 
Spoločenstva pre štátnu pomoc na 
ochranu životného prostredia pridelia 
bezplatné kvóty, aby sa zaručilo rovnaké 
zaobchádzanie s ostatnými výrobcami 
tepla, ktorí nie súčasťou EU ETS. 

Or. en

Odôvodnenie

Heat production must have proper and clear rules. This text would allow to have no 
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discrimination between “externalised” cogeneration and “internal” production classified in 
the industrial sector.

District heating is an important mean of reducing emissions but its main competition comes 
from individual fossil fuel boilers not covered the EU ETS. To avoid perverse economic 
incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Zariadeniam na kogeneráciu tepla a 
elektrickej energie v zmysle smernice 
2004/8/ES sa bezplatne pridelia kvóty na 
základe jednotných európskych 
referenčných kritérií. Tieto kritériá sa 
stanovia a budú kontrolovať 
harmonizovaným postupom.

Or. de

Odôvodnenie

Bei der Stromerzeugung in KWK-Anlagen handelt es sich um die effizienteste Form der 
Energieerzeugung. In vielen Mitgliedstaaten werden KWK-Anlagen aus diesem Grunde 
gefördert. Dieser Förderung würde die beabsichtigte Belastung in Form der in Nr. 3 
enthaltenen Regelung diametral entgegenlaufen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
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Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Vysokoúčinným zariadeniam na 
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej 
energie podľa definície v smernici 
2004/8/ES sa bez časového obmedzenia 
pridelia bezplatné kvóty na výrobu 
elektrickej energie a tepla na základe 
referenčného kritéria.

Or. en

Odôvodnenie

CHP is a corner stone of climate protection. Maintaining and expanding highly efficient CHP 
is required and supported by Directive 2004/8/EC. It would be counterproductive to introduce 
additional burden as result from auctioning. In many cases, the respective MS’ promotion of 
CHP plants would fail to deliver the desired results, production from existing CHP would be 
reduced, future expansion might not be realized. In case of auctioning to be the principle 
allocation mechanism to electricity generators, such exception of CHP from auctioning 
supports climate protection.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Zariadeniam na výrobu elektrickej 
energie prostredníctvom kogenerácie tepla 
a elektrickej energie v zmysle smernice 
2004/8/ES sa bezplatne pridelia kvóty na 
základe európskych harmonizovaných 
referenčných kritérií.

Or. de

Odôvodnenie

Siehe Justification Art. 1- point 8 - point 1

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
výrobcovia elektrickej energie využívajú
bezplatné prideľovanie kvót na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt. 
Bezplatné prideľovanie sa umožňuje aj na 
výrobu elektrickej energie v 
kogeneračných zariadeniach, ktoré 
vyrábajú elektrickú energiu a teplo pre 
systémy diaľkového vykurovania a na 
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výrobu elektrickej energie pre vlastnú 
spotrebu týchto zariadení. Po roku 2013 sa 
každoročne celkové pridelenie takýmto 
zariadeniam upraví podľa výroby takéhoto 
tepla o lineárny faktor uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

The text needs to be clear when indicating the situations which are eligible for free allocation. 
Furthermore the cogeneration installations which supply energy for DHS (district heating 
systems) must be supported by the authorities because they also support the sustainable use of 
resources and the fight against clima change and a public service being affordable for the 
majority of population.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
výrobcovia elektrickej energie využívajú
použitím metódy referenčných kritérií pre 
zariadenia na výrobu tepla a elektrickej 
energie bezplatné prideľovanie kvót na 
teplo vyrobené prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 
vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES  a pre výrobcov tepla na 
diaľkové vykurovanie s cieľom uspokojiť 
hospodársky odôvodnený dopyt.

Or. en

Odôvodnenie

In some countries more than 50% of heat demand is supplied by district heating, which is 
important in many Member States. Any obligation imposed on that sector to buy allowances 
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could cause an increase of the heat prices, bringing undesirable social and environmental 
consequences. There is a risk that households would replace more expensive network supplied 
heat by individual coal firing subject to less strict emission control.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla sa 
bezplatne prideľujú kvóty na teplo 
dodávané priemyslu alebo iným
spotrebiteľom vyrobené prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 
vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES s cieľom uspokojiť hospodársky 
odôvodnený dopyt. Po roku 2013 sa 
každoročne celkové pridelenie takýmto 
zariadeniam upraví podľa výroby takéhoto 
tepla o lineárny faktor uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

In order to avoid a different system in the different Member States for the allocation of heat 
production, the new directive should set common EU harmonised rules for free allocation to 
heat production, which can be seen as a form of support for highly efficient cogenergation of 
heat and power (CHP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla sa 
bezplatne prideľujú kvóty na teplo 
dodávané priemyslu a iným spotrebiteľom
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt. 
Po roku 2013 sa každoročne celkové 
pridelenie takýmto zariadeniam upraví 
podľa výroby takéhoto tepla o lineárny 
faktor uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odseky 4 a 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

vypúšťa sa

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
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ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

It is not clear if the installations referred to address each single installation or some kind of 
grouping of installations. It is also not clear to what the correction factor shall be applied to 
and to which purpose. To address the risk of carbon leakage adequately the amount of 
allowances as calculated by the application for benchmarks must be allocated fully. The 
combination of Article 10a paragraphs 1 and 7 provides for this and thus the Article 10a 
paragraphs 4 and 5 are not essential.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Philippe Busquin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odseky 4 a 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor, aby sa zaručilo splnenie 
množstiev určených v súlade s odsekmi 1 
a 3 bezo zmeny celkovej výšky kvót podľa 
článku 9.
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5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9. V prípade potreby sa 
uplatňuje korekčný faktor, aby sa zaručilo 
splnenie množstiev určených v súlade s 
odsekmi 1 a 3 bezo zmeny celkovej výšky 
kvót podľa článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume. In the first case a reduction in allowances for auctioning is met by decrease in 
demand and thus it can be expected not to increase allowance prices. Clarification that the 
ETS cap is honoured.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 



AM\730636SK.doc 97/102 PE409.397v01-00

SK

emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor, aby sa zaručilo splnenie 
množstiev určených v súlade s odsekmi 1 
a 3 bezo zmeny celkovej výšky kvót podľa 
článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Benchmarking should become the main allocation method. Only if benchmarks are not 
developed, historical emissions may build a barrier for free allocation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót na priame 
emisie pre zariadenia, ktoré sú v činnosti 
v roku 2013 a v období rokov 2008 až 
2012 využili bezplatné pridelenie, nesmie 
vo vzťahu k celkovému ročnému množstvu 
pre celé Spoločenstvo prekročiť 
percentuálny podiel zodpovedajúcich 
emisií v období rokov 2005 až 2007, ktoré 
tieto zariadenia emitovali. V prípade 
potreby sa uplatňuje korekčný faktor.

Maximálna výška kvót, ktorá je základom 
na výpočet kvót na nepriame emisie pre 
zariadenia, ktoré sú v činnosti v roku 
2013, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007 z európskej výroby 
elektrickej energie na území Spoločenstva. 
V prípade potreby sa uplatňuje korekčný 
faktor.
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Or. en

Odôvodnenie

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich overených emisií 
v období rokov 2005 až 2007. V prípade 
potreby sa uplatňuje korekčný faktor.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
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ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor, aby sa zaručilo splnenie 
množstiev určených v súlade s odsekmi 1 
a 3 bezo zmeny celkovej výšky kvót podľa 
článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9. V prípade potreby sa 
uplatňuje korekčný faktor, aby sa 
zaručilo splnenie množstiev určených v 
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súlade s odsekmi 1 a 3 bezo zmeny 
celkovej výšky kvót podľa článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

The correction should be applied to induce an upper limit for free allocation at the 
benchmark level.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Werner Langen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

5. Maximálne množstvo kvót na priame 
emisie, ktoré slúži ako základ na výpočet 
kvót pre zariadenia, ktoré sú od roku 2013 
začlenené výlučne do systému 
Spoločenstva, nesmie v roku 2013 
prekročiť celkové overené emisie týchto 
zariadení v období rokov 2005 až 2007. V 
každom nasledujúcom roku sa celkové 
pridelenie kvót takýmto zariadeniam 
upraví o lineárny faktor uvedený v článku 
9.

Maximálna výška kvót, ktoré je základom 
na výpočet kvót na nepriame emisie pre 
zariadenia, ktoré sú súčasťou systému 
Spoločenstva až od roku 2013, nesmie vo 
vzťahu k celkovému ročnému množstvu 
pre celé Spoločenstvo prekročiť 
percentuálny podiel zodpovedajúcich 
emisií v období rokov 2005 až 2007 z 
európskej výroby elektrickej energie na 
území Spoločenstva. V prípade potreby sa 
uplatňuje korekčný faktor.

Or. en
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Odôvodnenie

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9. V prípade potreby sa 
uplatňuje korekčný faktor, aby sa zaručilo 
splnenie množstiev určených v súlade s 
odsekmi 1 a 3 bezo zmeny celkovej výšky 
kvót podľa článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
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Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové overené emisie 
týchto zariadení v období rokov 2005 až 
2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
ako základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, nesmie v roku 
2013 prekročiť celkové minulé emisie 
týchto zariadení v roku 2008 alebo 
priemerné emisie týchto zariadení v 
rokoch 2008 až 2010. V každom 
nasledujúcom roku sa celkové pridelenie 
kvót takýmto zariadeniam upraví o 
lineárny faktor uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

In many cases there is no historical emission data of emission available from 2005-2007 and 
no obligation to store such data for all installation included in the Community scheme from 
2013, therefore it will be feasible to provide verified data from 2008 onwards.
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