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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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. Novým účastníkom trhu sa prideľujú 
prostriedky z rozpočtu vyhradeného na 
aukciu.  Pridelenie prebieha podobne ako 
pri už existujúcich zariadeniach.

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.

Or. de

Odôvodnenie

Osobitná rezerva pre nové zariadenia nie je potrebná, pretože členské štáty majú už beztak 
rozpočet na kvóty určené na aukcie, z ktorého sa môže prideľovať novým účastníkom.
Rozpočtové prostriedky na nové zariadenia by okrem toho nemali byť obmedzené, pretože 
práve nové zariadenia zabezpečujú zvyšovanie účinnosti. Príslušným investíciám by sa z tohto 
dôvodu, ako aj z hľadiska priemyselnej politiky nemalo brániť zaťažením vyplývajúcim z 
povinného nakupovania kvót.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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. Novým účastníkom sa prideľujú 
prostriedky z rozpočtu vyhradeného na 
aukciu.  Pridelenie prebieha podobne ako 
pri už existujúcich zariadeniach.

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.

Or. de

Odôvodnenie

Osobitná rezerva pre nové zariadenia nie je potrebná, pretože členské štáty majú už beztak 
rozpočet na kvóty určené na aukcie, z ktorého sa môže prideľovať novým účastníkom.
Rozpočtové prostriedky na nové zariadenia by okrem toho nemali byť obmedzené, pretože 
práve nové zariadenia zabezpečujú zvyšovanie účinnosti. Príslušným investíciám by sa preto 
nemalo brániť zaťažením vyplývajúcim z povinného nakupovania kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Päť percent z množstva kvót pre celé 
Spoločenstvo určeného v súlade s 

6. Päť percent z množstva kvót pre celé 
Spoločenstvo určeného v súlade s 
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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.

článkami 9 a 9a za obdobie rokov 2013 až 
2020 sa vyčlení na zabezpečenie likvidity 
pre nových účastníkov a pre situácie na 
trhu, v dôsledku ktorých sú ceny CO2 
neprimerane vysoké alebo nízke. 
Maximálne množstvo, ktoré sa môže 
prideliť novým účastníkom v súlade 
s pravidlami prijatými podľa odseku 1 
tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Rezerva poskytuje novým účastníkom likviditu (kvóty). Pre celký trh s emisiami CO2 je 
nevyhnutné, aby existoval nástroj umožňujúci reagovať na výnimočné situácie na trhu.
Požadujeme, aby sa časť tejto rezervy využila na zvýšenie likvidity v prípade kriticky vysokých 
cien emisií CO2. Ak sú ceny emisií CO2 príliš nízke, likvidita by sa mala znížiť (toto opatrenie 
by sa malo začleniť do pravidiel obchodovania formou aukcie). Odporúčame cenové rozpätie 
medzi 20 a 50 EUR. Na opatrenia likvidity by sa mali vzťahovať pravidlá obchodovania 
uvedené v čl. 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pridelenie kvót sa upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

Pridelenie kvót sa upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9, okrem kvót pre 
vysoko účinné zariadenia na 
kombinovanú výrobu elektriny a tepla 
vymedzené v smernici 2004/8/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Aby EÚ splnila ambiciózny celkový cieľ obmedzenia emisií ETS, bude potrebný vyšší počet 
zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, keďže nahrádzajú významný počet 
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samostatných výrobní tepla, a tak odstraňujú 10 až 30 % emisií CO2. Je dôležité podporovať 
investovanie do nových zariadení a pristupovať k nim tak ako k existujúcim systémom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót, 
s výnimkou elektrickej energie vyrobenej 
z odpadových plynov z priemyselných 
výrobných procesov.
Ak sa odpadový plyn z výrobného procesu 
používa ako palivo, kvóty sa prideľujú 
prevádzkovateľovi zariadenia 
generujúcemu odpadový plyn takými 
istými zásadami prideľovania, ako platia 
pre toto zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Odpadové plyny pochádzajúce z výrobných procesov sa musia použiť hneď po ich získaní.
Aby sa zabezpečila ich účinná návratnosť, musí sa pri používaní týchto plynov umožniť 
maximálna flexibilita. Využívanie odpadových plynov z výrobných procesov na výrobu 
elektrickej energie prispieva k ochrane zdrojov a k znižovaniu emisií CO2. Elektrická energia 
vyrobená za takýchto osobitných podmienok by sa mala vylúčiť z obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Výrobcom elektrickej energie sa bezplatne 
neprideľujú žiadne kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

Výroba priemyselnej elektrickej energie na mieste sa musí udržiavať bezplatnými kvótami, 
pretože náklady samoproducentov na CO2 budú kľúčovou súčasťou nákladov na CO2, ktoré 
ovplyvnia otázku presunu emisií CO2.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Miloslav Ransdorf

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Bez stimulov nebude dostatočná motivácia na nové investovanie. V dôsledku toho budú staršie 
a menej účinné zariadenia fungovať dlhšie, s vyššími emisiami CO2. Tvorcovia politiky si
nemôžu dovoliť ohroziť miliardy investícií do oznámených projektov. (O tejto skutočnosti 
jasne svedčia nedávno zverejnená štúdia DENY a niekoľko zrušených projektov nových 
elektrární.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie s emisiami CO2 vo výrobe elektrickej energie je pre 
spotrebiteľov zbytočným dôležitým bremenom. Bezplatný mechanizmus prideľovania na 
základe referenčných kritérií a skutočnej výroby predstavuje účinnejší ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Postupné zavádzanie obchodovania formou aukcie v sektore energie v podobe, v akej sa 
navrhuje pre ostatné sektory, je nevyhnutný, pričom začne na úrovni 80 % bezplatného 
prideľovania v roku 2013, aby dosiahlo 100 % obchodovanie formou aukcie až v roku 2020.
Hlavným dôvodom je, že energetický trh EÚ nie je plne prepojený. Existujúce izolované trhy 
bránia presunu kapacity nevyhnutnej na kompenzáciu vplyvu 100 % obchodovania formou 
aukcie vo výrobe elektrickej energie. Okrem toho postupné obchodovanie formou aukcie 
umožní zlepšiť energetickú účinnosť a prispôsobiť výrobu elektrickej energie vyššiemu dopytu 
spôsobenému novou smernicou IPPC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót, okrem 
elektrickej energie vyrobenej v súvislosti 
s priemyselnou spotrebou tepla alebo 
vyrobenej zo zvyškov pochádzajúcich 
z výrobných procesov; v oboch prípadoch 
by sa mali prideľovať podľa rovnakých 
vykonávacích opatrení uvedených v 
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prvom pododseku odseku 1 a v odseku 7, 
ako sa vzťahujú na hlavný priemyselný 
proces.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót, 
s výnimkou elektrickej energie vyrobenej 
z odpadových plynov z priemyselných 
výrobných procesov.
Ak sa odpadový plyn z výrobného procesu 
používa ako palivo, kvóty sa prideľujú 
prevádzkovateľovi zariadenia 
generujúcemu odpadový plyn podľa 
rovnakých zásad prideľovania, ako platia 
pre toto zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie odpadových plynov z výrobných procesov na výrobu elektrickej energie prispieva 
k ochrane zdrojov a k znižovaniu emisií CO2.  Elektrická energia vyrobená za takýchto 
osobitných podmienok by sa mala vylúčiť z obchodovania formou aukcie. Pokračujúce trvalo 
udržateľné využívanie takýchto nevyhnutných plynov sa môže najlepšie zaručiť, ak ich 
producent dostáva korelačné kvóty a ak sa prideľujú na základe rovnakej alokačnej metodiky, 
ako v prípade jednotlivých zariadení výrobcu týchto nevyhnutných plynov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
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 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót, okrem 
elektrickej energie vyrobenej v súvislosti 
s priemyselnou spotrebou tepla alebo 
vyrobenej zo zvyškov pochádzajúcich 
z výrobných procesov, ak je určená na 
vlastnú spotrebu prevádzkovateľa; v 
oboch prípadoch sa prideľuje podľa 
rovnakých zásad prideľovania, ako platia 
pre túto hospodársku činnosť, ako sa 
uvádza v prílohe I. 

Ak sa však odpadový plyn 
z výrobného procesu používa ako 
palivo, všetky kvóty sa prideľujú 
prevádzkovateľovi zariadenia 
generujúcemu odpadový plyn 
bezplatne podľa rovnakých zásad 
prideľovania, ako platia pre 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 275
Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót. 
Obchodovanie formou aukcie sa netýka 
elektrickej energie vyrobenej z používania 
nevyhnutných zvyškov a nevyhnutných 
plynov z výrobných procesov s cieľom 
využívať príslušné množstvo elektrickej 
energie v zariadeniach, ktoré tieto plyny 
vyrobili.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa materiály, ktoré nevyhnutne vznikajú z výrobných procesov, nevyhodia, ale použijú sa 
na výrobu elektrickej energie,  prispieva to k ochrane zdrojov a k znižovaniu emisií CO2. Ak 
sa elektrická energia vyrobená za takýchto osobitných podmienok využíva na mieste, mala by 
byť z obchodovania formou aukcie vylúčená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi, ktorá

1. neprebieha kogeneráciou a 
2. neprebieha získavaním energie z 
odpadových výrobkov priemyselných 
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výrobných procesov,
sa nesmie vykonať žiadne bezplatné 
pridelenie kvót.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri Odôvodnenie čl. 1, bod 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najneskôr do 30. júna 2010 Komisia 
uverejní harmonizované pravidlá 
prideľovania novým účastníkom, ako aj 
pravidlá týkajúce sa optimalizácie 
priemyselných nástrojov, akými sú 
zlučovanie, zatváranie, prenosy v EÚ, 
ktoré sú vypracované a prijaté v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
čl. 23 ods. 3.

Or. fr

Odôvodnenie

Pravidlá prideľovania kvót novým účastníkom, ako aj pravidlá týkajúce sa zatvárania, 
prenosov kvót zo zatvoreného zariadenia na nové zariadenie v rámci EÚ a ustanovenia o 
zlučovaní (pooling) musia byť vypracované na úrovni Spoločenstva súčasne s pravidlami 
prideľovania bezplatných kvót už existujúcim zariadeniam.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Zariadenia,  ktorých výroba rastie 
ročne priemerne o viac ako 18 % medzi 
referenčnými rokmi, ktorých údaje 
o výrobe sa použili na prideľovanie kvót, 
a druhým kalendárnym rokom 
pokračujúceho obdobia obchodovania 
formou aukcie, sa môžu uchádzať 
o pridelenie kvót z rezervy uvedenej 
v odseku 6.

Or. en

Odôvodnenie

Novovybudované zariadenia (vybudované pred predložením uvedenom v čl. 11) budú čeliť 
takému problému, že budú existovať v referenčných rokoch procesu prideľovania kvót 
(referenčných kritérií) a bude sa na ne vzťahovať predloženie zoznamu uvedené v čl. 11, budú 
však fungovať podľa počiatočného plánu na stabilné zvyšovanie výroby. Aby sa týmto 
zariadeniam umožnilo spravodlivé bezplatné prideľovanie kvót na jasnom právnom základe, 
malo by sa začleniť pravidlo (v súlade so spoločnou pozíciou pre prevádzkovateľov lietadiel v 
rámci ETS) aj pre tieto zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót podľa odsekov 
3 až 6 tohto článku [a odseku 2 článku 3c]
v roku 2013 80 % množstva určeného 

7. Kým sa nedosiahne medzinárodná 
dohoda a s výhradou článku 10b 
predstavuje suma bezplatne pridelených 
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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.

kvót zariadeniam, na ktoré sa nevzťahuje 
odsek 2, v roku 2013 a v každom ďalšom 
roku 100 % množstva určeného v súlade 
s opatreniami uvedenými v odseku 1 a  bez 
toho, aby sa zmenilo celkové množstvo 
pridelených kvót podľa článku 9.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobný priemysel je všeobecne vystavený intenzívnej medzinárodnej hospodárskej súťaži.  
Obchodovanie formou aukcie predstavuje pre tieto odvetvia nevypočítateľné riziká a celé 
hospodárstvo EÚ, pričom neprispieva k environmentálnym cieľom smernice.  Zníženie emisií 
je stanovené na 21 % a dosiahne sa s obchodovaním formou aukcie alebo bez neho stabilným 
znižovaním dostupného množstva kvót. Výrobný priemysel by mal preto dostať bezplatne 
pridelené kvóty na základe referenčných kritérií, kým nebude platiť medzinárodná dohoda, 
ktorá poskytne konkurentom rovnaké podmienky v celosvetovom rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. Pre zariadenia uvedené v prílohe I tejto 
smernice sa stanovia celoeurópske 
referenčné kritériá, ktoré budú vydané a 
kontrolované v rámci harmonizovaného 
postupu. Na základe týchto kritérií sa 
zariadeniam poskytne 100 % bezplatné 
pridelenie. Z tohto bezplatného pridelenia 
sú vyňaté zariadenia, ktoré nevyrábajú 
elektrickú energiu kogeneráciou.
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Or. de

Odôvodnenie

Zaťaženie vyplývajúce z obchodovania s emisiami, ktoré sa obmedzí len na Európu, sa 
nemôže postúpiť ďalej prostredníctvom výrobkov kvôli tlaku medzinárodnej hospodárskej 
súťaže. Ich konkurencieschopnosť by bola preto ohrozená a dôsledkom by bolo presun výroby 
do krajín bez príslušného zaťaženia vyplývajúceho z predpisov o ochrane klímy. Preto je 
potrebné čo najviac znížiť zaťaženie prostredníctvom trvalého bezplatného prideľovania, a to 
na základe ambicióznych referenčných kritérií, ktoré navyše zohľadnia technické možnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS predstavuje maximálne náklady pre spotrebiteľov 
bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Pre spotrebiteľov znamená len platenie ďalšej 
dane z emisií CO2. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne v prospech spotrebiteľov EÚ a 
aby sa ceny energií zachovali do 20 – 30 EUR/MWh a bez toho, ab sa spochybnila účinnosť 
ETS, nemalo by byť základom obchodovanie formou aukcie. Bezplatné prideľovanie kvót na 
zálade referenčných kritérií a skutočnej výroby môže byť úsporným a ekologicky účinným 
nástrojom. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. Pre zariadenia uvedené v prílohe I tejto 
smernice sa stanovia celoeurópske 
referenčné kritériá, ktoré budú vydané a 
kontrolované v rámci harmonizovaného 
postupu. Na základe týchto kritérií sa 
zariadeniam poskytne 100 % bezplatné 
pridelenie. Po roku 2013 sa celkové 
pridelenie kvót takýmto zariadeniam 
každý rok upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9. Z tohto bezplatného 
pridelenia sú vyňaté zariadenia, ktoré 
nevyrábajú elektrickú energiu 
kogeneráciou.

Or. de

Odôvodnenie

Zariadenia priemyselnej výroby sú neustále nútené optimalizovať svoju energetickú účinnosť 
v snahe obstáť v medzinárodnej hospodárskej súťaži. Zaťaženie vyplývajúce z obchodovania s 
emisiami, ktoré sa obmedzí len na Európu, sa nemôže postúpiť ďalej prostredníctvom 
výrobkov kvôli tlaku medzinárodnej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Dominique Vlasto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. S výhradou článku 10b predstavuje 
suma bezplatne pridelených kvót 
podľa odsekov 3 až 6 tohto článku [a 

7. Pre zariadenia uvedené v prílohe 2aa sa 
výkonnostné referenčné kritériá platné v 
celom Spoločenstve určia v súlade s 
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odseku 2 článku 3c] v roku 2013 
80 % množstva určeného v súlade 
s opatreniami uvedenými v odseku 1 
a bezplatné pridelenie sa potom každý 
rok zníži o úmernú sumu, ktorej 
výsledkom bude koniec bezplatného 
prideľovania v roku 2020.

harmonizovaným postupom. Bezplatné 
prideľovanie kvót týmto zariadeniam bude 
výchádzať z týchto referenčných kritérií.

Or. en

Odôvodnenie

Bezplatné prideľovanie kvót podľa ambicióznych výkonnostných referenčných kritérií 
zabezpečia, že sa dosiahnu emisné ciele ako pri obchodovaní, ale s oveľa nižšími nákladmi.
Najlepší účastníci budú odmenení a nie znevýhodnení v porovnaní s medzinárodnými 
konkurentmi: konkurencieschopnosť priemyslu EÚ sa môže až kým sa nedosiahne 
medzinárodná dohoda zachovať. Rozhodnutia spoločností o investovaní do projektov na 
znižovanie emisií CO2 alebo o používaní kvót emisií CO2 s cieľom dosiahnuť záväzky budú 
vychádzať z trhových cien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Esko Seppänen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. Pre zariadenia uvedené v prílohe IIAa 
sa výkonnostné referenčné kritériá platné 
v celom Spoločenstve určia v súlade s 
harmonizovaným postupom. Bezplatné 
prideľovanie kvót týmto zariadeniam bude 
výchádzať z týchto referenčných kritérií.

Or. en
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Odôvodnenie

Bezplatné prideľovanie kvót podľa ambicióznych výkonnostných referenčných kritérií 
zabezpečia, že sa dosiahnu emisné ciele ako pri obchodovaní, ale s oveľa nižšími nákladmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje 
suma bezplatne pridelených kvót podľa 
odsekov 3 až 6 tohto článku [a odseku 2 
článku 3c] v roku 2013 100 % množstva 
určeného v súlade s opatreniami 
uvedenými v odseku 1 a bezplatné 
pridelenie sa potom každý rok zníži 
o úmernú sumu, ktorej výsledkom bude 79 
% bezplatného prideľovania v roku 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodná hospodárska súťaž je pre akýkoľvek podnik ETS problémom. Zrejme len 
výrobcovia elektrickej energie nie sú vystavení medzinárodnej hospodárskej súťaži. Preto 
žiadame, aby sa do konca obdobia zachoval podiel bezplatného prideľovania kvót. Znižovanie 
bezplatného podielu by nemalo prekročiť lineárny factor uvedený v čl. 9, ktorý vedie k 
zníženiu o 21 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8

Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót podľa odsekov 
3 až 6 tohto článku [a odseku 2 článku 3c] 
v roku 2013 100 % množstva určeného 
v súlade s opatreniami uvedenými 
v odseku 1 a bezplatné pridelenie sa potom 
upraví o lineárny faktor uvedený v článku 
9..

Or. de

Odôvodnenie

Zvyšovanie energetickej účinnosti výrobných zariadení bolo a je nepretržitým úsilím 
priemyslu. Prostredníctvom opatrení v rámci osobných záväzkov sa emisie CO2 už znížili. Aby 
sa neohrozilo priemyselné zázemie Európy, mali by sme zvoliť také znižovanie bezplatných 
množstiev, ktoré sa dá obhájiť z hospodárskeho hľadiska. Keďže lineárny faktor podľa článku 
9 je sám o sebe veľmi ambicióznym cieľom zníženia, ostáva dosť stimulov k ďalšiemu
znižovaniu emisií, ako aj možností pre nové investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a — odseky 8 až 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do nadobudnutia platnosti 
medinárodnej dohody obsahujúcej 
opatrenia porovnateľné s opatreniami 
uvedenými v článku 28 sa zariadeniam v 
odvetviach uvedených v prílohe 2aa
pridelia bezplatné kvóty, ktorých množstvo 
predstavuje 100 % množstva určeného 
v súlade s odsekmi 2 až 6.

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každé tri roky určí odvetvia, na 

9. Komisia následne každých 5 rokov 
preskúma bezplatné prideľovanie kvót pre 
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ktoré sa odkazuje v odseku 8. odvetvia uvedené v prílohe 2aa v zmysle 
kritérií uvedených v článku 28.

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].

Pri prehodnocovaní vhodných opatrení 
pre odvetvia uvedené v prílohe 2aa sa do 
úvahy berú všetky záväzné odvetvové 
dohody, ktoré prinesú globálne zníženie 
emisií v rozsahu postačujúcom na účinný 
boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

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

(a) mieru, do akej by 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;

(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 
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 
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rentabilnosť dotknutých zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

V odsekoch 8 a 9 sa navrhujú veľmi komplexné postupy. Energeticky náročné odvetvia 
medzitým poskytli Komisii dôkaz o tom, že sú vystavené medzinárodnej hospodárskej súťaži 
a o ich rizikách týkajúcich sa presunu emisií CO2.
Keďže opatrenia na prideľovanie kvót sa určujú v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k 
odseku 7, pôvodné texty odsekov 8 a 9 budú zbytočné a nahradia sa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Esko Seppänen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a — odseky 8 až 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do nadobudnutia platnosti 
medzinárodnej dohody obsahujúcej 
opatrenia porovnateľné s opatreniami 
uvedenými v článku 28 sa zariadeniam v 
sektoroch uvedených v prílohe 2aa
pridelia bezplatné kvóty, ktorých množstvo 
predstavuje 100 % množstva určeného 
v súlade s odsekmi 2 až 6.

Komisia následne každých 5 rokov 
preskúma bezplatné prideľovanie kvót pre 
odvetvia uvedené v prílohe 2aa v zmysle 
kritérií uvedených v článku 28.

Pri prehodnocovaní vhodných opatrení 
pre odvetvia uvedené v prílohe 2aa sa do 
úvahy berú všetky záväzné odvetvové 
dohody, ktoré prinesú globálne zníženie 
emisií v rozsahu postačujúcom na účinný 
boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.
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9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každé tri roky určí odvetvia, na 
ktoré sa odkazuje v odseku 8.

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 vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:

(a) mieru, do akej by 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;

(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 
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.
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Or. en

Odôvodnenie

Kým sa nedosiahne medzinárodná dohoda, ktorou sa príjme celosvetová cena emisií CO2, 
musí prideľovanie kvót pre výrobný priemysel EÚ v rámci ETS EÚ zostať bezplatné.

Záväzné odvetvové dohody sa musia pri preskúmaní opatrení zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS predstavuje maximálne náklady pre spotrebiteľov 
bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Pre spotrebiteľov znamená len platenie ďalšej 
dane z emisií CO2. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne v prospech spotrebiteľov EÚ a 
aby sa ceny energií zachovali na úrovni o 20 – 30 EUR/MWh menej a bez toho, aby sa 
spochybnila účinnosť ETS, nemalo by byť základom obchodovanie formou aukcie. Bezplatné 
prideľovanie kvót na základe referenčných kritérií a skutočnej výroby môže byť úsporným a 
ekologicky účinným nástrojom. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pri dôslednom plnení pravidiel prideľovania, ktoré sú stanovené v bode 7, nie sú tieto 
ustanovenia už potrebné.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr
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Odôvodnenie

Zosúladenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pri dôslednom plnení pravidiel prideľovania, ktoré sú stanovené v bode 7, nie sú tieto 
ustanovenia už potrebné.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020 sa zariadeniam 
v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku 
presunu emisií CO2, pridelia bezplatné
kvóty, ktorých množstvo môže 

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020, ak nie je podpísaná  
medzinárodná dohoda, ktorou by sa 
vytvorili rovnaké podmienky pre 
zariadenia, ktoré nie sú primárnymi 
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predstavovať až 100 percent množstva
určeného v súlade s odsekmi 2 až 6.

výrobcami elektrickej energie, sa týmto
zariadeniam pridelí množstvo kvót určené 
v súlade s odsekmi 1 až 6 100 % bezplatne.

Vzťahuje sa to aj na zriadenia, ktoré 
nemôžu jednoznačne patriť k jednému 
odvetviu.

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie s kvótami výrobného odvetvia by malo negatívne hospodárske 
a sociálne dôsledky, pretože spoločnosti by zaťažovali náklady spojené s obchodovaním 
formou aukcie a značným bremenom pre energeticky náročné a najmä elektricky náročné 
odvetvia by bol vplyv na cenu elektrickej energie.  Aj premiestnenie výroby mimo EÚ by 
znamenalo vyššie emisie, najmä ak by sa uskutočnilo do menej environmentálne efektívnych 
zariadeniach („presun emisií CO2“). Je potrebné zamerať sa na negatívne hospodárske 
dôsledky obchodovania pre EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

8. S výhradou článku 10b, v roku 2013 
a v každom nasledujúcom roku 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 1 až 
3 a bez toho, aby sa zmenilo celkové 
množstvo pridelených kvót podľa článku 
9.  Vzťahuje sa to aj na zariadenia, ktoré 
nemožno priradiť ku konkrétnym 
odvetviam.

Or. en
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Odôvodnenie

Oprávnenie na bezplatné kvóty sa nezávisí od určitého roka, ale od rizika presunu emisií 
CO2. Ak vznikne riziko presunu emisií CO2, všetky kvóty vypočítané podľa referenčných 
kritérií sa pridelia bezplatne.

Ide o vysvetlenie skutočnosti, že pridelenie kvót podľa referenčných kritérií musí byť v súlade 
s obmedzením pre odvetvie ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

8. S výhradou článku 10b, v roku 2013 
a v každom nasledujúcom roku sa 
zariadeniam v odvetviach, ktoré čelia 
vysokému riziku presunu emisií CO2, 
všetky kvóty pridelia bezplatne v množstve 
určenom v súlade s odsekmi 1 až 3 a bez 
toho, aby sa zmenilo celkové množstvo 
pridelených kvót podľa článku 9. 

Or. en

Odôvodnenie

Oprávnenie na bezplatné pridelenie kvót nezávisí od určitého roka, ale od rizika presunu 
emisií CO2. Ak vznikne riziko presunu emisií CO2, všetky kvóty vypočítané podľa 
referenčných kritérií sa pridelia bezplatne.

Ide o vysvetlenie skutočnosti, že pridelené kvóty podľa referenčných kritérií musia byť v 
súlade s obmedzením pre odvetvie ETS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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 vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:
(a) mieru, do akej by 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;
(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 
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 
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vychádzať okrem iného z odhadov 
neuskutočneného predaja v dôsledku 
zvýšenia ceny CO2 alebo z dosahu na 
rentabilnosť dotknutých zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 10a odsek 9 je základnou súčasťou opatrení proti presunu emisií a mal by sa preto 
presunúť do článku 10b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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 vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:

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

(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;

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

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie odseku 9 vyplýva z PDN k článku 10a ods. 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie formou aukcie v rámci ETS predstavuje maximálne náklady pre 
spotrebiteľov bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Pre spotrebiteľov znamená len 
platenie ďalšej dane z emisií CO2. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne v prospech 
spotrebiteľov EÚ a aby sa ceny energií zachovali na úrovni o 20 – 30 EUR/MWh nižšej, a bez 
toho, aby sa spochybnila účinnosť ETS, nemalo by byť základom obchodovanie formou 
aukcie. Bezplatné prideľovanie kvót na základe referenčných kritérií a skutočnej výroby môže 
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byť úsporným a ekologicky účinným nástrojom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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 vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:
a) mieru, do akej by 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;
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 
alebo sa ich implementácia očakáva, 
mimo EÚ v príslušných odvetviach.
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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. de

Odôvodnenie

Pri dôslednom plnení pravidiel prideľovania, ktoré sú stanovené v bode 7, nie sú tieto 
ustanovenia už potrebné.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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 vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
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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;

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 
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.

Or. de

Odôvodnenie

Pri dôslednom plnení pravidiel prideľovania, ktoré sú stanovené v bode 7, nie sú tieto 
ustanovenia už potrebné.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia do 30. júna 2010 a následne 
každé štyri roky preskúma prílohu Ia. 
Výsledky tohto preskúmania sa uplatnia 
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v roku 2020 a následne každé 4 roky.
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 nepodstatné prvky tejto smernice 
jej doplnením, sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3]. Konzultuje sa so 
všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi.

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

Na účely určenia, ktoré sa uvádza v odseku 
8, 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 podobným odvetvím alebo 
pododvetvím v tretích krajinách, ktoré  
neukladajú  porovnateľné obmedzenia 
týkajúce sa emisií, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:

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

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

(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) súčasnú a plánovanú 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 alebo sa ich 
implementácia očakáva, mimo EÚ 
v príslušných odvetviach.

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

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
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Odôvodnenie

V súlade s dôvodovou správou (s.8) a odôvodnením č. (20) s cieľom zabezpečiť rovnaké 
postavenie prevádzkovateľov v Spoločenstve a mimo neho.

Riziko presunu emisií vzniká, keď sa na výrobcov v krajinách EÚ-27 a mimo nich nevzťahujú 
rovnaké obmedzenia emisií CO2, pričom návrh Komisie obmedzuje analýzu rizika presunu 
emisií CO2 na porovnanie so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré sú menej účinné v 
oblasti emisií CO2, bez toho, aby zohľadňoval emisie CO2 produkované pri preprave z krajín 
mimo Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia do 30.06.16 a následne každé 
štyri roky preskúma prílohu Ia.  Výsledky 
tohto preskúmania sa uplatnia v roku 
2020 a následne každé 4 roky.

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]. Konzultuje sa so 
všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi.

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

Na účely určenia, ktoré sa uvádza v odseku 
8, 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 so zariadeniami v krajinách 
mimo Spoločenstva, ktoré  neuložili  
porovnateľné obmedzenia týkajúce sa 
emisií, pričom vezme do úvahy tieto 
skutočnosti:

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

(a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
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výrobných nákladov; 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 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
EÚ v príslušných odvetviach.

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

Or. en

Odôvodnenie

Zoznam podnikov vystavených riziku presunu emisií CO2 by sa ,aô v rpli 2016 zrevidovať a 
výsledky by sa v prípade potreby mali implementovať v roku 2020- Tento postup poskytuje 
maximálnu bezpečnosť plánovania a uisťuje, že sa zabráni presunu emisií CO2.

Zabráni sa členeniu odvetví, pretože to spôsobí problémy pri implementácii. Pri určovaní 
vhodných odvetví nie je dôležitá otázka účinnosti v oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec 
ich fungovania, ktorý túto účinnosť ovplyvňuje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia čo najskôr a najneskôr do 30. 
júna 2010 určí odvetvia, na ktoré sa 
odkazuje v odseku 8.

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 

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

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

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

(a) mieru, do akej by 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;
(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 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo
EÚ v príslušných odvetviach.

(a) mieru, do akej by 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;
(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 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
EÚ v príslušných odvetviach.

Or. en

Odôvodnenie

Príslušné odvetvia potrebujú mať čo najskôr istotu a nie je potrebné opätovné preskúmanie už 
po 3 rokoch. Jediným dôvodom na opätovné zváženie, na ktoré odvetvia by sa mali vzťahovať 
opatrenía, by bolo dosiahnutie príslušnej medzinárodnej dohody s podobnými obmedzeniami 
pre odvetvia. Rozhodovací proces by mal byť transparentný a vykonávaný s konzultáciami 
s príslušnými odvetviami a zároveň by mal zohľadňovať nepriamy vplyv nákladov na emisie 
CO2 premietnutý v cenách energie. Strata trhového podielu je len je jedným z možných 
kritérií na merianie straty konkurencieschopnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každé tri roky určí odvetvia, na 
ktoré sa odkazuje v odseku 8. Konzultuje 
sa so všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa vytvoril spravodlivý system, musia sa zapojiť sociálni partneri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2009 určí 
odvetvia, na ktoré sa odkazuje v odseku 8, 
ako aj percentuálny podiel kvót, ktoré boli 
bezplatne pridelené zariadeniam týchto 
odvetví.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné čo najskôr odstrániť súčasnú neistotu v súvislosti s rozhodnutiami o investíciách 
v dotknutých odvetviach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Najneskôr do 30. júna 2009 a následne 
každých päť rokov Komisia určí
odvetvia, na ktoré sa odkazuje v odseku 8.

Or. de

Odôvodnenie

Investičná a plánovacia istota pre energeticky náročné priemyselné odvetvia a pododvetvia sa 
dá dosiahnuť, keď sa včas stanoví, ktorým odvetviam sa poskytne 100 % bezplatné pridelenie. 
Zaradenie medzi „energeticky náročné“ by sa malo preskúmať každých päť rokov. S cieľom 
eliminovať nevýhody v oblasti hospodárskej súťaže musí toto zaradenie existovať, pokiaľ sa 
nevyskytne medzinárodná dohoda, ktorá obsahuje tie isté ciele znižovania, aké sú stanovené v 
systéme obchodovania s emisiami v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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 
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Spoločenstva, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:

alebo v rámci Spoločenstva, pričom vezme 
do úvahy tieto skutočnosti:

Or. en

Odôvodnenie

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Nikolaos Vakalis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

c) štruktúru trhu, príslušné geografické
trhy, akými sú krajiny v priamom 
susedstve a trhy, v ktorých príslušné 
odvetvie nie je predmetom záväzných 
cieľov, alebo krajiny alebo trhy 
v bezprostrednom susedstve, v ktorých 
zariadenia nevyhovujú normám osobitnej 
účinnosti emisií CO2, a príslušný trh s 
výrobkami, mieru vystavenia odvetvia 
medzinárodnej hospodárskej súťaži;

Or. el

Odôvodnenie

Niektoré odvetvia nedokážu presunúť náklady požadovaného pridelenia kvót za ceny svojich 
výrobkov bez výraznejších strát podielov na trhu na zariadenia nižšej účinnosti CO2 v 
susedných krajinách, ktoré nepatria k Spoločenstvu. Tieto odvetvia preto potrebujú bezplatné 
prideľovanie kvót vzhľadom na svoju osobitnú zemepisnú polohu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní aj 
potrebu zabezpečenia surovín 
v Spoločenstve. 

Or. de

Odôvodnenie

Prístup k surovinám sa čoraz viac stáva hlavným faktorom úspešného hospodárskeho rozvoja 
a preto má veľký strategický význam. Obrovské náklady, ktoré vznikajú pri obchodovaní 
s emisnými kvótami formou aukcie v niektorých odvetviach, povedú k zastaveniu vlastnej 
výroby a k nakupovaniu z tretích krajín, čím sa zvýši závislosť od dovozu.

Taktiež bude mať za následok presun výroby do tretích krajín, ktoré majú suroviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní aj 
potrebu zabezpečenia surovín 
v Spoločenstve. Suroviny sú dôležitým 
faktorom úspešného hospodárskeho 
rozvoja Spoločenstva a dlhodobé 
zabezpečenie surovín má preto kľúčový 
význam.
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Or. de

Odôvodnenie

Prístup k surovinám sa čoraz viac stáva hlavným faktorom úspešného hospodárskeho rozvoja 
a preto má veľký strategický význam. Obrovské náklady, ktoré vznikajú pri obchodovaní 
s emisnými kvótami formou aukcie v niektorých odvetviach, povedú k zastaveniu vlastnej 
výroby a k nakupovaniu z tretích krajín, čím sa zvýši závislosť od dovozu.

Taktiež bude mať za následok presun výroby do tretích krajín, ktoré majú suroviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a sa vypúšťa.

Or. de

Odôvodnenie

Táto problematika sa vyrieši z veľkej časti zavedením modelu referenčných kritérií. Pokiaľ ide 
o prudký nárast cien za energiu, referenčné kritériá navyše podporujú investície do 
účinnejších technológií, čo je opäť výhodou v oblasti hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných Prevádzkovatelia zariadení náročných na 

elektrickú energiu podľa článku 3 písm. 
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rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade 
analytickú správu o posúdení situácie, 
pokiaľ ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2. Túto správu 
dopĺňajú vhodné návrhy, medzi ktoré 
môžu patriť tieto opatrenia:

ua) dostanú 100 % množstva pridelených 
kvót vypočítaného na základe ich ročnej 
spotreby elektrickej energie (priemer 
rokov 2008 až 2011) vynásobenej 
faktorom emisií CO2 na výrobu 
elektrickej energie v rámci Spoločenstva 
bezplatne .

Tieto pridelené kvóty vychádzajú z 
referenčných kritérií (spotreba elektrickej 
energie na jednotku vyrobeného 
výrobku).

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali všetky odvetvia alebo pododvetvia 
podľa článku 10a;
– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.
Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie 
pravidlá.

Or. en

Odôvodnenie

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia na podporu niektorých 
energeticky náročných odvetví v prípade 
presunu emisií CO2

Opatrenia na podporu niektorých podnikov 
náročných v oblasti elektrickej energie

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

Prevádzkovateľom zariadení náročných 
na elektrickú energiu v zmysle článku 3 
písm. ua sa bezplatne pridelia kvóty, 
pričom pridelenie sa riadi výškou emisií 
CO2 produkovaných pri výrobe nimi 
spotrebovanej elektrickej energie. 
Pridelenie sa určí na základe 
referenčného kritéria.

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;
– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.
Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie 
pravidlá.

Or. de
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Odôvodnenie

Záťaž vyplývajúcu z úplnej aukcie musí niesť v konečnom dôsledku spotrebiteľ elektrickej 
energie, nakoľko sa náklady v plnej miere započítavajú do ceny za elektrickú energiu. To 
znamená predovšetkým značné dodatočné zaťaženie zariadení patriacich do priemyslu s 
vysokou spotrebou elektrickej energie, čím je ohrozená ich medzinárodná 
konkurencieschopnosť. Na jej zachovanie a s cieľom zabrániť odlevu je potrebné stanoviť pre 
tieto zariadenia bezplatné prideľovanie kvót, aby sa tak vyrovnalo zaťaženie spôsobené 
zvýšenými cenami za elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia na podporu niektorých 
energeticky náročných odvetví v prípade 

presunu emisií CO2

Povinnosť dovozcov vrátiť kvóty 

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

1. Od 1. januára 2013 dovozcovia tovaru 
určeného v podmienkach ustanovených v 
odseku 2, na ktorých sa vzťahuje 
metodológia vytvorená podľa podmienok 
ustanovených v odseku 3, musia vrátiť 
alebo na základe povolenia môžu 
bezplatne dostať kvóty za podmienok 
podľa odseku 3.

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

2. Výrobky, na ktoré sa uplatnia 
ustanovenia uvedené v odseku 1, sú 
výrobky, ktoré predstavujú riziko presunu 
emisií CO2 a pochádzajú z krajín, ktoré 
vo vzťahu k rozvinutým krajinám 
neprijali žiadne záväzky porovnateľné so 
záväzkami Európskej únie v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov a 
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ktoré v súvislosti s rozvíjajúcimi sa 
krajinami nezaviedli žiadne nové 
opatrenia, ktoré by boli primerané, 
merateľné alebo vyjadriteľné a 
preukázateľné. So zreteľom na 
medzinárodné rokovania Komisia 
najneskôr do 30. júna 2010 zostaví 
v rámci postupu uvedeného v článku 23 
ods. 2 zoznam krajín pôvodu, ktorých sa 
týkajú tieto ustanovenia.

– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.

Komisia ďalej v súlade s postupom 
uvedeným v článku 23 ods. 2 zostaví 
zoznam odvetví a výrobkov, na ktoré sa 
uplatnia tieto ustanovenia a vyhodnotí 
riziko presunu emisií, pričom vychádza 
z odvetví uvedených v článku 10a odsek 8 
a z týchto kritérií:

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie 
pravidlá.

a) vplyv systému obchodovania s kvótami 
marginálnych (a to aj alternatívnych) 
nákladov v prípade bezplatného pridelenia 
alebo priemerných nákladov v prípade 
obchodovania formou aukcie na výrobné 
náklady;

b) miera, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoju úroveň emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií;
c) štruktúra trhu, príslušný geografický 
trh a trh s príslušnými výrobkami, ako aj 
vystavenie odvetvia medzinárodnej 
hospodárskej súťaži;
d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo ktorých implementácia sa očakáva, 
mimo EÚ v príslušných odvetviach;
e) predvídateľný vývoj svetového a 
regionálneho dopytu v každom odvetví;
f) cena prepravy tovaru v odvetví;
g) význam nákladov investície do výstavby 
novej výrobnej jednotky v príslušnom 
odvetví.
Ustanovenia uvedené v odseku 1 sa 
neuplatňujú na dovoz výrobkov 
vyrobených v krajinách alebo regiónoch 
spojených s európskym systémom 
obchodovania s emisnými kvótami 
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v súlade s ustanoveniami článku 25 tejto 
smernice.
3. Množstvo kvót, ktoré musia dovozcovia 
vrátiť, zodpovedá rozdielu medzi:
– na jednej strane priemerom emisií 
skleníkových plynov na tonu spôsobených 
výrobou týchto výrobkov v celom 
Spoločenstve, ktorý sa vynásobí 
množstvom dovezených výrobkov 
v tonách. Pri druhom výpočte môže 
priemerné emisie nahradiť výhodnejší 
emisný faktor, ak dovozca na základe 
auditu, ktorý vykonal overujúci subjekt 
akreditovaný Európskou úniou, preukáže, 
že postup výroby jeho výrobkov spôsobuje 
viac emisií, ako je európsky priemer;
– a na druhej strane priemerným 
množstvom kvót, ktoré sú bezplatne 
pridelené výrobe týchto výrobkov v celom 
Spoločenstve.
Rozdielom medzi prvým a druhým 
súhrnom sa určí v prípade kladného 
výsledku množstvo kvót, ktoré musia 
dovozcovia vrátiť, a v prípade záporného 
výsledku množstvo, ktoré sa im môže 
bezplatne prideliť.
Pri stanovení priemerného množstva 
emisií skleníkových plynov spôsobených 
výrobou rôznych výrobkov alebo kategórií 
výrobkov v celom Spoločenstve berie 
Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v čl. 23 ods. 2 do úvahy správy o emisiách, 
overené za podmienok stanovených 
v čl. 14.
4. S cieľom uľahčiť stanovenie výpočtu 
vrátenia kvót z dovozu podľa odseku 3 
môže Komisia zariadeniam nariadiť 
vypracovanie správ týkajúcich sa výroby 
týchto výrobkov, ako aj nezávislé overenie 
týchto správ, a to v súlade s usmerneniami 
prijatými podľa článkov 14 a 15. K týmto 
povinnostiam môže patriť správa 
o úrovniach emisií, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisiami 
v Európskej únii, spojených s výrobou 
každého výrobku alebo každej kategórie 
výrobku.
5. Nariadenie prijaté v rámci postupu 
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stanoveného v článku 23 odsek 2 určuje 
pre dovozcov podmienky vrátenia alebo 
bezplatného pridelenia kvót. V tomto 
nariadení sú taktiež ustanovené 
podmienky, za ktorých príslušný dovozca 
oznámi potrebné vrátenie kvót so 
zreteľom na množstvo dovezeného tovaru. 
6. Celkové množstvo kvót, s ktorým môžu 
členské štáty obchodovať formou aukcie 
v súlade s čl. 10, sa zvýši o množstvo kvót, 
ktoré dovozca vráti s cieľom splniť 
povinnosť uvedenú v odseku 1, a zníži sa 
o množstvo kvót, ktoré sú dovozcovi 
pridelené v súlade s uvedeným článkom.
Tieto úpravy sú rozdelené medzi členské 
štáty v súlade s pravidlami uvedenými 
v článku 10 odsek 2.
7. Dodatočný príjem z obchodovania 
formou aukcie, ktorý vznikne z povinného 
vrátenia kvót zo strany dovozcu, sa rozdelí 
medzi členské štáty spôsobom 
ustanoveným v odseku 6. 50 % týchto 
dodatočných príjmov členské štáty 
prevedú do svetového fondu na účely 
úpravy.
8. V záujme plnenia povinného vrátenia 
podľa odseku 1 môže dovozca použiť 
kvóty, ERU a CER do výšky percentuálne 
vyjadreného množstva použitého 
výrobcami v priebehu predchádzajúceho 
roka, alebo môže použiť kvóty patriace do 
systému obchodovania s emisnými 
právami tretej krajiny považovanej 
za krajinu, ktorej úroveň obmedzenia je 
porovnateľná s úrovňou systému 
Spoločenstva.  
9. Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
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emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy s cieľom upraviť pomer kvót, ktoré 
bezplatne prijali odvetvia alebo 
pododvetvia podľa článku 10a.
Táto správa obsahuje aj stav 
napredovania vykonávacích opatrení 
týkajúcich sa zavedenia mechanizmu 
úpravy na hraniciach ustanoveného 
v odsekoch 1 až 8.
Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť hospodárskym subjektom istotu na obdobie po Kjótskom protokole je 
potrebné už teraz vymedziť možnosti zavedenia prípadného mechanizmu úpravy 
na hraniciach, ktorý by sa vzťahoval aj na európskych dovozcov výrobkov pochádzajúcich z 
krajín nezúčastňujúcich sa na medzinárodných dohodách, čím by títo dovozcovia získali 
rovnaké postavenie ako európski prevádzkovatelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade 
analytickú správu o posúdení situácie, 

1. Zariadenia energeticky náročných 
odvetví a pododvetví, ktoré používajú 
elektrickú energiu za podmienok 
stanovených v čl. 2 ods. 4 písm. b) 
podods. 3 a 4 smernice 2003/96/ES 
z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii 
právneho rámca Spoločenstva 
pre zdaňovanie energetických výrobkov a 
elektriny, majú právo na náhradu 
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pokiaľ ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2. Túto správu 
dopĺňajú vhodné návrhy, medzi ktoré 
môžu patriť tieto opatrenia:

nákladov na emisie CO2, ktoré sú 
súčasťou ceny elektrickej energie, ktorú 
nakupujú formou bezplatného pridelenia 
kvót, tzv. kompenzačných príspevkov 
za nepriame emisie. Toto ustanovenie sa 
uplatňuje v prípade, že neexistuje 
medzinárodná dohoda v zmysle čl. 28 
ods. 1, ktorá platí pre tento druh 
zariadení.

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

Hrubá výška týchto kompenzačných 
príspevkov za nepriame emisie sa rovná 
súčinu ročnej spotreby elektrickej energie 
príslušných zariadení a priemeru emisií 
CO2 v Európskej únii spojených 
s marginálnou výrobou elektrickej energie 
(na základe uhlia), t.j. 0,9 t/MWh. Ročná 
spotreba elektrickej energie sa berie ako 
priemer celkovej overenej spotreby 
elektrickej energie za posledné tri roky.

– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.

Čistá suma kompenzačných príspevkov 
za nepriame emisie sa pre každé 
zariadenie vypočíta tak, že na hrubú výšku 
sa uplatní korekčný faktor zodpovedajúci 
rozdielu voči referenčnému 
energetickému výkonu zistenému za každý 
zohľadnený priemyselný postup.
Kompenzačné príspevky za nepriame 
emisie sa pre každý štát odpočítajú od 
celkového množstva pridelených kvót, 
ktoré sú predmetom obchodovania 
formou aukcie zo strany výrobcov 
elektrickej energie.
2. Od 1. januára 2013 dovozcovia a 
vývozcovia tovaru určeného 
v podmienkach ustanovených v odseku 3, 
na ktorých sa vzťahuje metodológia 
vytvorená podľa podmienok odseku 4, 
musia vrátiť alebo na základe povolenia 
môžu bezplatne dostať kvóty za 
podmienok podľa odseku 4.
Výrobky, na ktoré sa uplatnia ustanovenia 
uvedené v odseku 2, sú výrobky, ktoré 
predstavujú riziko presunu emisií CO2 a 
pochádzajú z krajín, ktoré vo vzťahu 
k rozvinutým krajinám neprijali žiadne 
záväzky porovnateľné so záväzkami 
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Európskej únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov a ktoré v súvislosti 
s krajinami s najrýchlejšie sa rozvíjajúcim 
hospodárstvom nezaviedli žiadne nové 
opatrenia, ktoré sú primerané, zmerané a 
oznámené podľa medzinárodne 
uznávaných postupov.
3. S cieľom uľahčiť stanovenie výpočtu 
vrátenia kvót z dovozu podľa odseku 4 
môže Komisia vyrábajúcim zariadeniam 
nariadiť vypracovanie správ týkajúcich sa 
výroby týchto výrobkov, ako aj nezávislých 
overení týchto správ, a to v súlade 
s usmerneniami prijatými podľa článkov 
14 a 15. K týmto povinnostiam môže 
patriť správa o úrovniach emisií, na ktoré 
sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisiami v Európskej únii, spojených 
s výrobou každého výrobku alebo každej 
kategórie výrobku.
4. Nariadenie prijaté v rámci postupu 
stanoveného v článku 23 odsek 2 určuje 
pre dovozcov podmienky vrátenia alebo
bezplatného pridelenia kvót. V tomto 
nariadení sú taktiež ustanovené 
podmienky, za ktorých príslušný dovozca 
oznámi potrebné vrátenie kvót so 
zreteľom na množstvo dovezeného tovaru. 
5. Celkové množstvo kvót, s ktorými môže 
poverený subjekt Spoločenstva
obchodovať formou aukcie v súlade 
s čl. 10, sa zvýši o množstvo kvót, ktoré 
dovozca vráti s cieľom splniť povinnosť 
uvedenú v odseku 2, a zníži sa o množstvo 
kvót, ktoré sú vývozcom pridelené v súlade 
s uvedeným odsekom.
6. Dodatočný príjem z aukcie 
pochádzajúci z povinného vrátenia kvót 
dovozcami sa ukladá do fondu Európskej 
únie, ktorého prostriedky sú určené na 
výskum/rozvoj v oblasti energetiky a na 
boj proti zmene klímy.
7. V záujme plnenia povinného vrátenia 
podľa odseku 2 môže dovozca použiť 
kvóty, ERU a CER do výšky percentuálne 
vyjadreného množstva použitého 
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výrobcami v priebehu predchádzajúceho 
roka, alebo môže použiť kvóty patriace do 
systému obchodovania s emisnými 
právami tretej krajiny považovanej 
za krajinu, ktorej úroveň obmedzenia je 
porovnateľná s úrovňou systému 
Spoločenstva. 
8. Najneskôr do 30. júna 2010 Komisia 
prijme v súlade s postupom uvedeným 
v čl. 23 ods. 2 ustanovenia, ktoré 
vývozcom tovaru vymedzeného v bode 2 
umožnia prijímať bezplatné kvóty 
z registra Spoločenstva v prípade vývozu 
z Európskeho spoločenstva 
uskutočneného po 1. januári 2013. Na 
tento účel sa vytvorí zásoba kvót, ktorá 
predstavuje x % (x<2%) z celkového 
množstva kvót v rámci Spoločenstva.
9. Do 30. júna 2009 Komisia preskúma 
právne otázky, ktoré sa musia zohľadniť, 
aby sa zabezpečil súlad tohto nástroja 
s medzinárodným obchodným právom. 
V prípade potreby Komisia taktiež zostaví 
plán a harmonogram komunikácie a 
diskusie s ostatnými dotknutými krajinami 
o prostriedkov, ktorými sa čo najlepšie 
vyriešia zistené problémy.
10. Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade 
analytickú správu o posúdení situácie, 
pokiaľ ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2. Túto správu 
dopĺňajú vhodné návrhy najmä s cieľom 
upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a.
Táto správa obsahuje aj stav 
napredovania vykonávacích opatrení 
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týkajúcich sa zavedenia mechanizmus 
úpravy na hraniciach ustanovený 
v odsekoch 2 až 10.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia na podporu niektorých 
energeticky náročných odvetví v prípade 
presunu emisií CO2

Opatrenia na podporu niektorých podnikov 
náročných na elektrickú energiu

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

Prevádzkovateľom zariadení náročných 
na elektrickú energiu v zmysle článku 3 
písm. ua sa bezplatne pridelia certifikáty, 
pričom pridelenie sa riadi výškou emisií 
CO2 produkovaných pri výrobe nimi 
spotrebovanej elektrickej energie. 
Pridelenie sa určí na základe 
referenčného kritéria.

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;
– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 



PE409.410v01-00 56/92 AM\730913SK.doc

SK

v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a. 
Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie 
pravidlá.

Or. de

Odôvodnenie

Dodávatelia elektrickej energie presúvajú náklady, ktoré vznikajú stanovenou úplnou aukciou 
v oblasti výroby elektrickej energie, v celej miere na cenu za elektrickú energiu. Zaťaženie 
musí teda v konečnom dôsledku niesť spotrebiteľ elektrickej energie. To znamená značné 
dodatočné zaťaženie priemyselných zariadení využívajúcich elektrickú energiu a 
predovšetkým zariadení patriacich do priemyslu s vysokou náročnosťou elektrickej energie, 
čím je ohrozená ich medzinárodná konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
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návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:

opatrenia:

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach
určených v súlade s článkom 10a.

– upraviť množstvo kvót pridelených 
bezplatne na vykompenzovanie 
nepriameho vplyvu nákladov na emisie 
CO2 na ceny elektrickej energie pre 
odvetvia určené v súlade s článkom 10a 
ako mimoriadne postihnuté týmito 
nákladmi.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Or. en

Odôvodnenie

Postihnuté odvetvia potrebujú čo najskôr získať  istotu v súvislosti s budúcim vplyvom 
systému ETS na ich činnosti, aby mohli rozhodnúť o budúcich investíciách. Prehodnotenie 
musí zahŕňať aj zohľadnenie nákladov na emisie CO2 do cien elektrickej energie v 
odvetviach, ktoré majú vyššie nepriame emisie ako priame emisie, a preto sú osobitne 
ovplyvnené cenami elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 

1.  Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní spojených s 13.  COP1 o rozsahu 
zníženia emisií skleníkových plynov, ktorý 
z týchto rokovaní vyplynie, pričom sa 
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so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:

dodržaním kritérií uvedených v odseku 3 
zabezpečí rovnaký prístu ku 
konkurenčným odvetviam, ako aj po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, osobitne pokiaľ 
ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2. 
2. Túto analytickú správu uvedenú 
v odseku 1 dopĺňajú vhodné návrhy, ktoré 
zohľadňujú časový rámec až do úplnej 
implementácie a ktoré zahŕňajú:

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa
článku 10a;

– úpravu pomeru kvót, ktoré bezplatne 
prijali všetky odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje článok 10a;

– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.

– pre účinky presunu, na ktoré sa 
nevzťahujú iné opatrenia, vyrovnávacie 
systémy CO2 pre vývozcov a dovozcov 
výrobkov, ktoré sa vyrobili v odvetviach 
alebo pododvetviach určených v súlade 
s článkom 10a. Takéto systémy neznížia 
likviditu trhu s kvótami.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré sú v súlade s 
príslušnými kritériami uvedenými 
v odseku 3 a ktoré možno monitorovať, 
overovať a na ktoré sa vzťahujú záväzné 
vykonávacie pravidlá.
1 13. konferencia zmluvných strán UNFCCC a 3. 
stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu, 
ktoré sa konalo na Bali v Indonézii 3. – 14. 
decembra 2007.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o vysvetlenie, že podmienky spĺňajú len medzinárodné dohody v rámci UNFCCC.
Zavádzajú sa criteria pre medzinárodnú dohodu. Zhodnotí sa situácia všetkých výrobných 
podnikov, avšak s dôrazom na energeticky náročné odvetvia. Medzinárodná dohoda sa musí 
vyhodnotiť aj v zmysle časového rámca jej uplatňovania. Vyrovnávanie CO2 je dodatočnou 
možnosťou, nie je obmedzené na začlenenie do systému ETS a nemalo by zvyšovať záťaž 
zariadení EÚ, ktoré sú predmetom systému ETS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do januára 2011
predloží v prípade, že sa nedosiahla 
komplexná medzinárodná dohoda po roku 
2012, zohľadňujúc  domáce opatrenia na 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
mimo Spoločenstva, po konzultáciách so 
všetkými významnými sociálnymi 
partnermi, Európskemu parlamentu a Rade 
analytickú správu o posúdení situácie, 
pokiaľ ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2. Túto správu dopĺňajú 
vhodné návrhy, medzi ktoré môžu patriť 
tieto opatrenia: 

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;
– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.

– upraviť začlenenie do systému 
Spoločenstva dovozcov výrobkov, ktoré sa 
vyrobili v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a;
– iné priame opatrenia na zabezpečenie 
hospodárskeh súťaže celosvetovo 
konkurujúcich podnikov EÚ bez 
porušenia environmentálnej účinnosti 
systému Spoločenstva.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, pričom zabezpečí 
rovnaký prístup ku konkurujúcim 
odvetviam, ako aj po konzultáciách so 
všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, osobitne pokiaľ 
ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia s cieľom 
určiť, akému vysokému riziku presunu
emisií CO2 sú vystavené, v súlade 
s odsekom 3. 

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;
– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.

2. Túto analytickú správu uvedenú 
v odseku 1 dopĺňajú vhodné návrhy, ktoré 
zohľadňujú časový rámec až do úplnej 
implementácie a ktoré zahŕňajú:

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom na 
účinný boj proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.

a) upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

b) pre účinky presunu, na ktoré sa 
nevzťahujú iné opatrenia, vyrovnávacie 
systémy CO2 pre vývozcov a dovozcov 
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výrobkov, ktoré sa vyrobili v odvetviach 
alebo pododvetviach určených v súlade 
s článkom 10a. Takéto systémy neznížia 
likviditu trhu s kvótami;
c) upraviť množstvo kvót pridelených 
bezplatne na vykompenzovanie 
nepriameho vplyvu nákladov na emisie 
CO2 na ceny elektrickej energie pre 
odvetvia určené v súlade s odsekom 3 ako 
mimoriadne postihnuté týmito zvýšenými 
nákladmi. Kvóty na kompenzovanie 
zvýšených nákladov na emisie CO2 budú 
dodatočné a odrátajú sa z kvót 
pridelených v súlade s článkom 10 odsek 1 
a nie sú predmetom článku 12 odsekov 1 
a 3.
Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré zabezpečia 
rovnaký prístup ku konkurujúcim 
odvetviam a ktoré možno monitorovať, 
overovať a na ktoré sa vzťahujú záväzné 
vykonávacie pravidlá.
3. Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v prvom pododseku, 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 so zariadeniami 
v krajinách mimo Spoločenstva, ktoré  
neuložili  rovnaké alebo preukázateľné 
obmedzenia týkajúce sa emisií, pričom 
vezme do úvahy tieto skutočnosti:
a) mieru, do akej by 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;
(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 
alebo sa ich implementácia očakáva, 
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mimo EÚ v príslušných odvetviach;
da) da) účinok premietnutia nákladov 
súvisiacich s CO2 do cien elektrickej 
energie v príslušnom odvetví alebo 
pododvetví.
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.
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

Mala by sa vykonať analýza, aké možnosti prinesie medzinárodná dohoda v oblasti 
skutočného zníženia celosvetových emisií. Mali by byť dostupné opatrenia na zvýšenie 
prispievania odvetví ETS, ale aj na boj proti výrazným rizikám presunu emisií CO2. Prvou 
možnosťou by mali byť bezplatné kvóty.

Ďalšie kvóty by sa mali prideliť v prípade, že sa preukáže riziko presunu emisií CO2 z 
premietnutia nákladov súvisiacich s CO2 do energeticky náročných odvetví. V prípade, že 
existuje výnimka z povinnosti ročného odovzdania a ak nie je povolený transfer, neovplyvní to 
negatívne prevádzkovateľov, ktorí obchodujú formou aukcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia na podporu niektorých 
energeticky náročných odvetví v prípade 
presunu emisií CO2

Opatrenia na podporu odvetví v prípade 
presunu emisií CO2
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:

Or. en

Odôvodnenie

Postihnuté odvetvia potrebujú čo najskôr získať  istotu v súvislosti s budúcim vplyvom 
systému ETS na ich činnosti, aby mohli rozhodnúť o budúcich investíciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Jerzy Buzek

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

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

Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia a energetické odvetvia, 
o ktorých sa určilo, že sú vystavené 
vysokému riziku presunu emisií CO2. Túto 
správu dopĺňajú vhodné návrhy, medzi 
ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

Or. en

Odôvodnenie

Otázka presunu emisií CO2 sa musí náležite riešiť prijatím predvídateľného právneho rámca. 
Preto sú určenie odvetví osobitne vystavených riziku presunu emisií CO2 a príslušné 
opatrenia na zabránenie tomuto presunu otázkami, ktoré by sa mali riešiť čo najskôr a to 
pred rokom 2011.
Energetické odvetvie, ktoré funguje v niektorých členských štátoch ako niekoľko izolovaných 
energetických trhov, je citlivé na presun emisií do rovnakej miery, ako energeticky náročné 
odvetvia, a malo by sa začleniť do správy Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 

Komisia najneskôr do 31. decembra 2010
na základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
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so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2.
Túto správu dopĺňajú vhodné návrhy, 
medzi ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré odvetvia alebo pododvetvia, 
o ktorých sa určilo, že sú vystavené 
vysokému riziku presunu emisií CO2. Túto 
správu dopĺňajú vhodné návrhy, medzi 
ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do septembra 2009 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Opatrenia na podporu 
určitých energeticky náročných odvetví 
v súlade s týmto článkom môže zrušiť len 
medzinárodná dohoda s rovnakými cieľmi 
zníženia, aké sa určujú pre členské štáty. 
Túto správu dopĺňajú vhodné návrhy, 
medzi ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

Or. de
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Odôvodnenie

Pozri článok 1, bod 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– do systému Spoločenstva začleniť
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.

– pre určité odvetvia do systému 
Spoločenstva začleniť dovozcov výrobkov, 
ktoré sa vyrobili v odvetviach alebo 
pododvetviach určených v súlade 
s článkom 10a.

Or. en

Odôvodnenie

Ak začlenenie do systému Spoločenstva funguje pre niektoré odvetvia okrem extenzívnych 
druhotných odvetví, nefungovalo by pre väčšinu iných odvetví, pretože by vystavovalo ich 
druhotné činnosti regionálne uloženým vysokým cenám tovarov bez ochrany domácich alebo 
exportných trhov. Okrem toho, keďže je nepravdepodobné, že by EÚ mohla začleniť dovozcov 
z nepripojených krajín so spoločnými, ale odlíšenými cieľmi, nemalo by sa to považovať za 
alternatívu k bezplatnému prideľovaniu kvót, kým nedôjde ku globálnemu zbíženiu poIitiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– upraviť podiel kvót pridelených 
bezplatne na vykompenzovanie 
nepriameho vplyvu nákladov na emisie 
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CO2 na ceny elektrickej energie pre 
odvetvia určené v súlade s článkom 10a 
ako mimoriadne postihnuté týmito 
nákladmi.

Or. en

Odôvodnenie

Bez toho, aby sa zmenil celkový strop, ktorý upraví počet pridelených kvót, musí 
prehodnotenie zahŕňať aj zohľadnenie nákladov na emisie CO2 do cien elektrickej energie v
odvetviach, ktoré majú vyššie nepriame emisie ako priame emisie, a preto sú osobitne 
ovplyvnené cenami elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Toine Manders

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– dodatočné opatrenia, ako je bezplatné 
prideľovanie kvót citlivým energeticky 
náročným odvetviam – z dôvodu 
premietnutia nákladov CO2 do cien za 
elektrickú energiu– ktoré by inak prišli o 
svoje postavenie v hospodárskej súťaži na 
celosvetovom trhu v dôsledku priamych a 
nepriamych nákladov obchodovania z 
emisiami, v súlade s čl. 10a.

Or. nl

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že od roku 2013 budú musieť elektrárne platiť za všetky emisné práva a budú 
môcť premietnuť 100 % svojich nákladov do cien, čo sa týka aj priemyselných sektorov s 
vysokou náročnosťou elektrickej energie, náklady za tieto priemyselné sektory v Európe budú 
také vysoké, že to ohrozí ich postavenie v rámci hospodárskej súťaže na svetovom trhu. Ttieto 
priemyselné sektory pôsobia na svetovom trhu a už nemôžu do svojej tvorby cien začleniť 
žiadne ďalšie položky regionálnych nákladov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Medzinárodná dohoda, týkajúca sa aj 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví výrazne ohrozených presunom 
emisií CO2, alebo medzinárodná dohoda 
o takýchto priemyselných odvetviach, 
zameraná na konkrétne odvetvie, musí 
spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich 
kritérií, aby bola zabezpečená rovnaká 
úroveň pre zariadenia v odvetiach, ktoré 
sa považujú za výrazne ohrozené 
presunom emisií CO2. 

a) účasť krajín, ktoré predstavujú 
rozhodujúce množstvo, a to minimálne 
85 % celosvetovej výroby vrátane rýchlo 
sa rozvíjajúcich trhov,

b) ekvivalentné ciele v oblasti emisií CO2,

c) rovnaké systémy znižovania emisií, 
ktoré majú rovnaké účinky, sú postavené 
na referenčných kritériách a predpisujú 
ich všetky zúčastnené krajiny alebo 
krajiny, ktoré nemajú ekvivalentné ciele v 
oblasti emisií CO2 v odvetviach 
spadajúcich pod ETS EÚ,

d) na tovar v rámci hospodárskej súťaže 
sa musia vzťahovať rovnaké obmedzenia 
zohľadňujúce aspekty životnosti,

e) účinný medzinárodný system 
monitorovania a overovania,

f) záväzný system urovnávania sporov a 
jasné pravidlá ukladania pokút, 
porovnateľné so systémom EÚ.
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Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodnou dohodou sa zabráni presunu emisií CO2 len vtedy, ak bude spĺňať určité 
kritériá, čo vytvorí rovnaké podmienky pre súťažiace sektory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Medzinárodná dohoda, týkajúca sa aj 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví výrazne ohrozených presunom 
emisií CO2, alebo medzinárodná dohoda 
o takýchto priemyselných odvetviach, 
zameraná na konkrétne odvetvie, musí 
spĺňať nasledujúce kritériá, aby bola 
zabezpečená rovnaká úroveň pre 
zariadenia v odvetiach, ktoré sa považujú 
za výrazne ohrozené presunom emisií 
CO2.

a) účasť krajín, ktoré predstavujú 
rozhodujúce množstvo, a to minimálne 
85 % celosvetovej výroby vrátane rýchlo 
sa rozvíjajúcich trhov,

b) ekvivalentné ciele v oblasti emisií 
CO2,
c) rovnaké systémy znižovania emisií, 
ktoré majú rovnaké účinky, sú postavené 
na referenčných kritériách a predpisujú 
ich všetky zúčastnené krajiny alebo 
krajiny, ktoré nemajú ekvivalentné ciele 
v oblasti emisií CO2 v odvetviach 
spadajúcich pod ETS EÚ,

d) na tovar v rámci hospodárskej súťaže 
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sa musia vzťahovať rovnaké obmedzenia 
zohľadňujúce aspekty životnosti,

e) účinný medzinárodný system
monitorovania a overovania,

f) záväzný system urovnávania sporov a 
jasné pravidlá ukladania pokút, 
porovnateľné so systémom EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodnou dohodou sa zabráni úniku uhlíka len vtedy, ak bude spĺňať určité kritériá, čo 
vytvorí rovnaké podmienky pre súťažiace sektory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Medzinárodná dohoda, týkajúca sa aj 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví výrazne ohrozených presunom 
emisií CO2, alebo medzinárodná dohoda 
o takýchto priemyselných odvetviach, 
zameraná na konkrétne odvetvie, musí 
spĺňať nasledujúce kritériá, aby bola 
zabezpečená rovnaká úroveň pre 
zariadenia v odvetiach, ktoré sa považujú 
za výrazne ohrozené presunom emisií 
CO2.
a) účasť krajín, ktoré predstavujú 
rozhodujúce množstvo, a to minimálne 
85 % celosvetovej výroby vrátane rýchlo 
sa rozvíjajúcich trhov,
b) ekvivalentné ciele v oblasti emisií CO2,
c) rovnaké systémy znižovania emisií, 
ktoré majú rovnaké účinky, sú postavené 
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na referenčných kritériách a predpisujú 
ich všetky zúčastnené krajiny alebo 
krajiny, ktoré nemajú ekvivalentné ciele v 
oblasti emisií CO2 v odvetviach 
spadajúcich pod ETS EÚ,
d) na tovar v rámci hospodárskej súťaže 
sa musia vzťahovať rovnaké obmedzenia 
zohľadňujúce aspekty životnosti,
e) účinný medzinárodný system 
monitorovania a overovania,
f) záväzný system urovnávania sporov a 
jasné pravidlá ukladania pokút, 
porovnateľné so systémom EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodnou dohodou sa zabráni úniku uhlíka len vtedy, ak bude spĺňať určité kritériá, čo 
vytvorí rovnaké podmienky pre konkurenčné sektory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) Vkladá tento článok:
„Článok 10ba

Komisia predloží návrh o mechanizme 
kompenzácií, ktorým sa vyrovnajú 
nepriame náklady spôsobené vyššími 
cenami za elektrickú energiu v dôsledku 
systému Spoločenstva. Tento návrh musí 
byť v súlade s ustanoveniami 
Spoločenstva o štátnej pomoci.

Or. en
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Odôvodnenie

Právne predpisy o štátnej pomoci sú veľmi prísne. Preto musí Komisia vypracovať návrh o 
tom, ako sa najlepšie vyrovnajú nepriame náklady na elektrickú energiu, ktoré vzniknú 
uplatňovaním systému obchodovania s emisiami v Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Ivo Belet

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) Vkladá tento článok:
„Článok 10ba

Opatrenia na podporu energeticky
náročných odvetví v prípade nepriameho 

presunu emisií CO2
Najneskôr v júni 2009 a po konzultáciách 
so všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade analytickú správu s 
hodnotením situácie, pokiaľ ide o také 
energeticky náročné výrobné zariadenia, 
uvedené v prílohe IIA, ktorých náklady na 
elektrickú energiu tvoria značnú časť 
výrobných nákladov a ktorých výrobky 
konkurujú výrobkom z tretích krajín, 
v ktorých neexistujú ekvivalentné 
opatrenia na zníženie emisií (tzv. 
nepriamy presun emisií CO2).  Najneskôr 
v decembri 2009 prijme Komisia opatrenia 
v súlade s postupom podľa článku 22, na 
základe ktorých sa týmto zariadeniam 
pridelí primerané množstvo bezplatných 
kvót, ktoré môžu použiť vo vzťahu k 
svojim dodávateľom elektrickej energie. 
Tieto opatrenia sa pravidelne aktualizujú 
každých päť rokov v súlade s postupom 
uvedeným v článku 22.

Or. en
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Odôvodnenie

Tieto odvetvia, v ktorých nákup elektrickej energie tvorí významnú časť ich výrobných 
nákladov, ešte nie sú súčasťou systému ETS. Elektrickú energiu však musia nakupovať od 
dodávateľov energie, ktorí patria do systému ETS, a preto sa ich výrobné náklady značne 
zvýšia. V snahe zabrániť nepriamemu presunu emisií CO2 by sa týmto sektorom mali 
poskyntúť kompenzácie za ohrozenie ich konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica.

2. Príslušné orgány každoročne do 28. 
februára určia množstvo kvót, ktoré sa 
majú v danom roku rozdeliť, vypočítané 
podľa článkov 10 a 10a. 

2. Príslušné orgány každoročne do 28. 
februára určia množstvo kvót, ktoré sa 
majú v danom roku rozdeliť, vypočítané 
podľa článku 10.

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

Or. en

Odôvodnenie

Cena oxidu uhličitého by mala byť zohľadnená v plnom rozsahu vo výrobkoch, aby sa trh 
orientoval na čo optimálnejšiu spotrebu z hľadiska klímy. Bezplatné prideľovanie kvót narúša 
fungovanie trhových mechanizmov, zatiaľ čo úplné obchodovanie formou aukcií by zabránilo 
veľkej byrokracii a odmeňovalo by subjekty s najlepšími výsledkami.  Presun emisií CO2 a 
nekalú hospodársku súťaž voči európskym výrobcom zo strany krajín, ktoré neprijali 
komplexnú medzinárodnú dohodu o zmene klímy, by mala vyvážiť požiadavka dovozu kvót zo 
zahraničia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 2.

Or. de

Odôvodnenie

Potrebná úprava vzhľadom na zavedenia modelu referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Nikolaos Vakalis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty. Ak sa 
tieto kvóty nevyužijú, môžu sa previesť na 
existujúce zariadenia v tom istom odvetví, 
ktoré sa rozšírili a zároveň zvýšili svoju 
aktuálnu kapacitu, alebo na nových 
účastníkov v danom odvetví, ak sú pre 
nich vyhradené zásoby nepostačujúce. 
Príslušné úrady informujú Komisiu a 
povolí sa im presun kvót.    
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Používanie CER a ERU z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva pred 

nadobudnutím platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Používanie CER a ERU z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva

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

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

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré schválili
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. decembra 
2014.

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im 
dodatočne k množstvu kvót vydaných 
v súlade s čl. 9 tejto smernice vydal kvóty 
platné na obdobie od roku 2013 výmenou 
za CER a ERU vydané v súvislosti so 
znížením emisií do roku 2012 z typov 
projektov, ktoré schválil aspoň jeden 
členský štát v systéme Spoločenstva na 
obdobie až do roku 2012 vrátane. 
Príslušný orgán vykoná takúto výmenu na 
požiadanie do 31. decembra 2014.

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013. 

3. Prevádzkovatelia môžu v každom 
prípade používať CER/ERU alebo kredity 
až do výšky 10,5 % svojich ročných emisií 
s cieľom splniť záväzky prijaté v rámci 
systému Spoločenstva. Toto prebieha 
odovzdaním:

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 

a) CER/ERU z projektov CDM/JI so 
zreteľom na zníženie emisií, ktoré sa 



PE409.410v01-00 76/92 AM\730913SK.doc

SK

štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012.

dosiahlo až do konca roka 2015,

b) CER/ERU z projektov CDM/JI so 
zreteľom na zníženie emisií dosiahnuté po 
roku 2013 v krajinách, ktoré ratifikovali 
budúcu medzinárodnú dohodu o zmene 
klímy,
c) CER/ERU z projektov CDM/JI so 
zreteľom na zníženie emisií dosiahnuté po 
roku 2013 v krajinách, s ktorými EÚ 
uzavrela bilaterálnu alebo multilaterálnu 
dohodu o spolupráci v oblasti zmeny 
klímy pred 31. decembrom 2015,
d) kreditov z činností na zníženie emisií, 
ktoré boli zriadené v súlade s 
požiadavkami ustanovenými v dohodách o 
spolupráci v krajinách a pre všetky typy 
projektov, ktoré členské štáty prijali v 
rámci systému Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012, kým tieto krajiny
neratifikujú dohodu so Spoločenstvom, 
alebo do roku 2020, podľa toho, ktorá z 
týchto udalostí nastane skôr.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách. 

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr.

4. V dohodách o spolupráci uvedených v 
ods. 3 písm. d) sa vymedzia vhodné typy 
projektov, metódy používané na 
stanovenie množstva kreditov, ktoré majú 
byť vydané, a mechanizmus, ktorým sa 
zabezpečí presun kreditov na kvóty, ktoré 
sa môžu použiť na dosiahnutie súladu s 
budúcou medzinárodnou dohodou o 
zmene klímy.

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
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uzavretými s tretími krajinami, 
s uvedením úrovne čerpania. V súlade s 
takýmito dohodami prevádzkovatelia majú 
mať možnosť použiť kredity z 
projektových aktivít v týchto tretích 
krajinách, aby splnili svoje záväzky v 
rámci systému Spoločenstva.
6. V každej dohode, na ktorú sa odkazuje 
v odseku 5, sa ustanovuje používanie 
kreditov v systéme Spoločenstva 
z obnoviteľných energií alebo technológií 
energetickej účinnosti, ktorými sa 
podporuje technologický transfer, trvalo 
udržateľný rozvoj. V každej takejto 
dohode sa ustanovuje aj používanie 
kreditov z projektov, v ktorých použitá 
základná línia je pod úrovňou 
bezplatného pridelenia podľa opatrení 
uvedených v článku 10a alebo pod 
úrovňou, ktorú vyžadujú právne predpisy 
Spoločenstva.
7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa v systéme Spoločenstva 
prijmú len CER z tretích krajín, ktoré 
uvedenú dohodu ratifikovali.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť možné vyčerpať aktuálne množstvá CER/ERU povolené prevádzkovateľom. Mala 
by sa sem zaradiť doplnková zásada (podľa ktorej môže byť úsilie znížiť emisie zčasti 
dosiahnuté prostredníctvom medzinárodných mechanizmov) a mala by sa uplatňovať 
nezávisle od nadobudnutia platnosti medzinárodnej dohody. Týmto spôsobom bude 
dosahovanie klimatických cieľov hospodárnejšie, rozvíjajúci sa trh projektov CDM/JI dostane 
jasný signal na zachovanie kontinuity a ostatným krajinám sa poskytnú jasné stimuly na 
spoluprácu s EÚ uzatvorením budúcej medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1α. Komisia a členské štáty zaručia, že 
kredity CER/ERU pochádzajú z činností v 
rámci projektov v systéme Spoločenstva, 
ktoré dôsledne spĺňajú nielen 
environmentálne a sociálne, ale aj ďalšie 
kritériá, v súlade s medzinárodne 
uznávanými normami, napríklad s tzv. 
zlatým pravidlom (Golden Rule).

Or. el

Odôvodnenie

Kredity CER/ERU musia pochádzať z projektov, ktoré dôsledne dodržiavajú kritériá kvality, 
aby sa zabezpečilo, že podniky plnia svoje povinnosti a dodatočne znižujú emisie skleníkových 
plynov, a zároveň sa podporili inovácie v európskych podnikoch a technologický rozvoj v 
tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odseky 2 až 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré schválili
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. decembra 
2014.

2. Prevádzkovatelia môžu požiadať 
príslušný orgán, aby im vydal kvóty platné 
na obdobie od roku 2013 výmenou za CER 
a ERU vydané v súvislosti so znížením 
emisií do roku 2012 z typov projektov, 
ktoré schválil aspoň jeden členský štát
v systéme Spoločenstva v období rokov 
2008 až 2012 Príslušný orgán vykoná 
takúto výmenu na požiadanie do 31. 
decembra 2014.

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 3. Príslušné orgány umožnia 
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CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

prevádzkovateľom výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválil aspoň jeden 
členský štát v systéme Spoločenstva 
v období rokov 2008 až 2012.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

4. Príslušné orgány umožnia 
prevádzkovateľom výmenu CER vydaných 
v súvislosti so znížením emisií od roku 
2013 pre kvóty z nových projektov, ktoré 
sa začali od roku 2013 v najmenej 
rozvinutých krajinách.

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr.

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválil aspoň 
jeden členský štát v systéme Spoločenstva 
v období rokov 2008 až 2012, kým tieto 
krajiny neratifikujú dohodu so 
Spoločenstvom alebo do roku 2020, podľa 
toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 
úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať 
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva.

5. V prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 
úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať 
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva.

Or. en
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Odôvodnenie

CER a ERU plnia významnú úlohu, keďže podporujú prenos technológií a predstavujú poistku 
pre prípad prudkého zvýšenia cien kvót. Obmedzenie objemu osvedčení JI/CDM v druhom 
období obchodovania nie je v súlade s harmonizáciou, nakoľko jednotlivé štáty umožnili 
rozdielne percentuálne podiely. Pokračovanie tohto spôsobí, že prevádzkovatelia nebudú mať 
ani naďalej rovnaké postavenie. S cieľom zabrániť zákonným sťažnostiam zo strany 
znevýhodnených prevádzkovateľov by preto bolo dobré zaviesť všeobecnú hranicu, ktorou sa 
odstránia nespravodlivé podmienky a ktorá neporuší udelené práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odseky 3 až 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov obnoviteľnej energie a 
účinnosti na strane dopytu vypracovaných 
pred rokom 2013, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií od roku 
2013 pre kvóty platné od roku 2013, 
s výnimkou CER z veľkých 
hydroenergetických projektov.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012.

Prvý pododsek sa uplatňuje na typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových projektov 
obnoviteľnej energie a účinnosti na 
strane dopytu, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách, 
s výnimkou CER z veľkých 
hydroenergetických projektov.



AM\730913SK.doc 81/92 PE409.410v01-00

SK

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr.

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
typy projektov, ktoré schválili všetky 
členské štáty v systéme Spoločenstva 
v období rokov 2008 až 2012, kým tieto 
krajiny neratifikujú dohodu so 
Spoločenstvom alebo do roku 2020, podľa 
toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, 
s uvedením úrovne čerpania. V súlade s 
takýmito dohodami prevádzkovatelia majú 
mať možnosť použiť kredity z 
projektových aktivít v týchto tretích 
krajinách, aby splnili svoje záväzky v 
rámci systému Spoločenstva.
6. V každej dohode, na ktorú sa odkazuje 
v odseku 5, sa ustanovuje používanie 
kreditov v systéme Spoločenstva 
z obnoviteľných energií alebo technológií 
energetickej účinnosti, ktorými sa 
podporuje technologický transfer, trvalo 
udržateľný rozvoj. V každej takejto 
dohode sa ustanovuje aj používanie 
kreditov z projektov, v ktorých použitá 
základná línia je pod úrovňou 
bezplatného pridelenia podľa opatrení 
uvedených v článku 10a alebo pod 
úrovňou, ktorú vyžadujú právne predpisy 
Spoločenstva.
7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa v systéme Spoločenstva 
prijmú len CER z tretích krajín, ktoré 
uvedenú dohodu ratifikovali.

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

Or. en

Odôvodnenie

Uplatnenie externej kompenzácie by sa malo obmedziť na kredity, ktoré sú skutočne 
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doplnkové a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju v hostiteľských krajinách. Najmä v 
prípade CER a ERU z odvetví, ktoré sa považujú za ohrozené presunom emisií CO2 a 
vystavené medzinárodnej konkurencii, by sa nemalo povoliť používanie v rámci systému EÚ 
po roku 2012. Podmienky vydávania nových kompenzačných kreditov by sa mali stanoviť v 
rámci dohody OSN a komplexnej medzinárodnej dohody platnej pre obdobie po roku 2012.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odseky 2 až 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. decembra 
2014.

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, ako aj v súvislosti s činnosťami 
vyplývajúcimi z používania pôdy, zo 
zmeny vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva.. Príslušný orgán vykoná 
takúto výmenu na požiadanie do 31. 
decembra 2014.

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období
rokov 2008 až 2012, ako aj na činnosti 
vyplývajúce z používania pôdy, zo zmeny 
vo využívaní pôdy a z lesného 
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hospodárstva.
4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr.

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až -
2012, ako aj pre činnosti vyplývajúce 
z používania pôdy, zo zmeny vo využívaní 
pôdy a z lesného hospodárstva, kým tieto 
krajiny neratifikujú dohodu so 
Spoločenstvom alebo do roku 2020, podľa 
toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.

Or. fr

Odôvodnenie

Zaradenie kvót zo zavádzania lesníckych činností do systému ETS na obdobie rokov 2008 až 
2012 zrejme neprijmú všetky členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odseky 2 až 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré schválili 

2. Prevádzkovatelia môžu požiadať 
príslušný orgán, aby im pre všetky overené 
emisie za rok 2010 (vrátane množstiev 
uvedených v odsekoch 3 až 5) vydal kvóty 
platné na obdobie od roku 2013 výmenou 
za CER a ERU vydané v súvislosti so 
znížením emisií do roku 2012 z typov 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
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všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. decembra 
2014.

štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012. Príslušný orgán 
vykoná takúto výmenu na požiadanie do 
31. decembra 2014.

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

3. Pre všetky overené emisie za rok 2010 
(vrátane množstiev uvedených v odsekoch 
3 až 5) príslušné orgány umožnia 
prevádzkovateľom výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

4. Pre všetky overené emisie za rok 2010 
(vrátane množstiev uvedených v odsekoch 
3 až 5) príslušné orgány umožnia 
prevádzkovateľom výmenu CER vydaných 
v súvislosti so znížením emisií od roku 
2013 z nových projektov, ktoré sa začali od 
roku 2013 v najmenej rozvinutých 
krajinách.

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr.

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr.

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012,
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 

5. Pre všetky overené emisie za rok 2010 
(vrátane množstiev uvedených v odsekoch 
3 až 5) a v prípade, že uzavretie 
medzinárodnej dohody o zmene klímy sa 
oneskorí, kredity z projektov alebo iných 
činností na zníženie emisií sa môžu využiť 
v systéme Spoločenstva v súlade 
s dohodami uzavretými s tretími krajinami, 
s uvedením úrovne čerpania. V súlade s 
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úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať 
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva.

takýmito dohodami prevádzkovatelia majú 
mať možnosť použiť kredity z 
projektových aktivít v týchto tretích 
krajinách, aby splnili svoje záväzky v 
rámci systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Investície do činností znižovania emisií CO2 sú v porovnaní s EÚ oveľa efektívnejšie v rýchlo 
rozvíjajúcich krajinách vzhľadom na ich vyšší potenciál znižovania emisií. Schopnosť 
používať CER je pre priemysel spadajúci pod ETS kľúčová v prípade, že neexistuje 
medzinárodná dohoda o znižovaní emisií. Vzhľadom na to, že pre EÚ je , pre dosiahnutie 
cieľov stanovených do roku 2020 so zreteľom na potrebu znižovať emisie najmä na domácom 
poli potrebná bezpečnosť plánovania, k európskemu priemyslu sa musí v systéme ETS EÚ 
pristupovať rovnako.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

3. Príslušné orgány umožnia 
prevádzkovateľom za každý rok výmenu 
CER z projektov vypracovaných pred 
rokom 2013 pre kvóty platné od roku 2013, 
a to do 50 % celoročného zníženia v rámci 
množstva kvót, ktoré sa majú prideliť 
podľa ustanovení článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie predlžuje používanie CER na obdobie po roku 2013. Uvádza projekty, ktoré sa 
začali pred rokom 2013 a ktoré už získali osvedčenie. CER by sa mali dať každý rok vymeniť 
za kvóty s platnosťou po roku 2013, a to maximálne do 50 % celkového zníženia kvót (v 
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porovnaní s druhým obdobím obchodovania). Použitie kvót z projektov CDM/JI predstavuje 
obrovský potenciál ako znížiť tlak na ceny za kvóty EÚ. Okrem toho by sa tým umožnili 
počiatočné investície v rozvíjajúcich sa krajinách, podporilo povedomie o energetickej 
účinnosti a vytvorili by sa príležitosti na vývoz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

4. So zreteľom na obmedzenie množstva 
uvedené v ods. 3 príslušné orgány umožnia 
prevádzkovateľom výmenu CER vydaných 
v súvislosti so znížením emisií od roku 
2013 pre kvóty z nových projektov, ktoré 
sa začali od roku 2013 v najmenej 
rozvinutých krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

Úpravou sa rozširuje väčšie používanie CER navrhované v článku 11a) ods. 3 na prípad 
uvedený v ods. 4. (Pozri aj Odôvodnenie k ods. 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Ročné použitie kreditov zariadeniami 
podľa odsekov 2, 3 a 4 nesmie presiahnuť 
celkové množstvo rovnajúce sa 25 % 
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emisií skleníkových plynov zariadení, na 
ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, 
v príslušnom roku jej vykonávania.

Or. en

Odôvodnenie

CER a ERU plnia významnú úlohu, keďže podporujú prenos technológií a predstavujú poistku 
pre prípad prudkého zvýšenia cien kvót. Obmedzenie objemu osvedčení JI/CDM v druhom 
období obchodovania nie je v súlade s harmonizáciou, nakoľko jednotlivé štáty umožnili 
rozdielne percentuálne podiely. Pokračovanie tohto spôsobí, že prevádzkovatelia nebudú mať 
ani naďalej rovnaké postavenie. S cieľom zabrániť zákonným sťažnostiam zo strany 
znevýhodnených prevádzkovateľov by preto bolo dobré zaviesť všeobecnú hranicu, ktorou sa 
odstránia nespravodlivé podmienky a ktorá neporuší udelené práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Prevádzkovateľ, ktorý použil dCER, 
vráti CER, dCER, ERU alebo kvótu 
najneskôr 30 dní pred skončením dCER 
tak, aby sa pokryli emisie, ktoré dovtedy 
pokrýval končiaci kredit. Ak 
prevádzkovateľ nenahradil použité dCER 
na pokrytie emisií, ktoré dovtedy pokrývali 
kredity, nesie za to zodpovednosť a musí 
zaplatiť pokutu za nadmerné emisie 
podľa ustanovení spresnených v článku 
16.

Or. fr

Odôvodnenie

Výsadbami sa môže ukladať uhlík a môže sa nimi zabezpečiť drevo, ktoré je zase uložené 
v rôznych formách využitia, ako sú stavby, zariadenie a papier.  Ťažkosti spojené so stálosťou 
lesníckych projektov CDM riešilo vytvorenie dočasných kreditov CER (dCER), ktoré budú po 
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skončení platnosti nahradené.

Okrem dreva na energiu môže zvýšenie zásob úžitkového dreva na rôzne využitie prispieť k 
boji proti zmene klímy. Po jednom alebo viacerých recyklovaniach sa môže úžitkové drevo 
spáliť ako drevo na energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Členským štátom sa môžu poskytnúť 
jednotky absorbovania zodpovedajúce 
dodatočnému uloženiu uhlíka podľa 
pravidiel zaúčtovania, ktoré sa prijmú v 
rámci medzinárodných dohôd o zmene 
klímy. Touto možnosťou sa vytvoria 
stimulačné mechanizmy súvisiace s ETS.

Or. fr

Odôvodnenie

V súčasnosti sa hovorí/panuje názor, že všetko vyťažené drevo spôsobuje okamžité ďalšie 
vypúšťanie emisií CO2 do ovzdušia, čo nemotivuje k používaniu dreva na jeho ďalšie bežné 
využitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 

5. V prípade, že sa uzavretie 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
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na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 
úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva.

oneskorí, kredity z projektov alebo iných 
činností na zníženie emisií sa môžu využiť 
v systéme Spoločenstva v súlade 
s dohodami uzavretými s tretími krajinami, 
s uvedením úrovne čerpania. V súlade s 
takýmito dohodami majú mať 
prevádzkovatelia možnosť použiť 
v príslušnom roku kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva, do 50 % objemu 
pridelených znížení, ktoré boli plánované 
na obdobie 2008 až 2012.

Or. de

Odôvodnenie

Tu je potrebná väčšia pružnosť, aby sa emisie znížili čo možno najhospodárnejšie a 
najúčinnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 
úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 

5. V prípade, že sa uzavretie 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
oneskorí, kredity z projektov alebo iných 
činností na zníženie emisií sa môžu využiť 
v systéme Spoločenstva v súlade 
s dohodami uzavretými s tretími krajinami, 
s uvedením úrovne čerpania. V súlade s 
takýmito dohodami majú mať 
prevádzkovatelia možnosť použiť 
v príslušnom roku kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva, do 70% objemu pridelených 
znížení, ktoré boli v súlade s článkom 9 
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Spoločenstva. plánované na obdobie 2008 až 2012.

Or. de

Odôvodnenie

Pružné projektové mechanizmy sú dôležité nástroje hospodárneho znižovania emisií a ich 
potenciál využitia predstavuje pre obchodovanie s emisiami neodmysliteľný bezpečnostný 
ventil. Prostredníctvom kritéria komplementarity sa zabezpečí, že tieto projekty nebudú 
narúšať skutočné alebo možné ciele alebo dohody hosťovských krajín v oblasti ochrany klímy.
Ako už bolo ustanovené, musí byť možný prenos kvót JI a CDM, ako aj práv na používanie 
z druhej do tretej fázy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Komisia sa snaží zabezpečiť, že 
súčasťou každej dohody uvedenej v 
odseku 5 a každej medzinárodnej dohody 
uvedenej v odseku 6 je systém kreditov za 
zalesňovanie, opätovné zalesňovanie, 
zníženie emisií odlesňovaním, pre iné 
projekty a činnosti trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva vrátane 
predchádzania erózii a čistenia 
odpadových vôd.  Prevádzkovateľom 
zariadení sa umožní používanie všetkých 
kreditov, ktoré im vyplývajú zo zabránenia 
odlesnenia, zalesnenia, opätovného 
zalesnenia a iných projektov a činností 
trvalo udržateľného lesného hospodárstva 
v rozvojových krajinách, ktoré sú 
schválené v rámci dohôd uvedených v ods. 
5 a 6.

Or. en
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Odôvodnenie

Kredity za CO2 v oblasti lesného hospodárstva majú kľúčový význam pri umožňovaní 
rozvojovým krajinám, aby vyvíjali zmysluplné úsilie o zmiernenie zmien klímy a tým 
zabezpečili úspešné uzatvorenie medzinárodnej dohody o zmene klímy na obdobie po 
Kjótskom protokole.  Kredity z CO2 v oblasti lesného hospodárstva zabezpečia taktiež 
obmedzenú, avšak kľúčovú pružnosť európskemu priemyslu počas jeho prechodu na 
hospodárstvo s nízkym podielom emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Komisia sa snaží zabezpečiť, že 
súčasťou každej dohody uvedenej v 
odseku 5 a každej medzinárodnej dohody 
uvedenej v odseku 6 je systém kreditov za 
zalesňovanie, opätovné zalesňovanie, 
zníženie emisií odlesňovaním, pre iné 
projekty a činnosti trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva vrátane 
predchádzania erózii a čistenia 
odpadových vôd.  Prevádzkovateľom 
zariadení sa umožní používanie všetkých 
kreditov, ktoré im vyplývajú zo zabránenia 
odlesnenia, zalesnenia, opätovného 
zalesnenia a iných projektov a činností 
trvalo udržateľného lesného hospodárstva 
v rozvojových krajinách, ktoré sú 
schválené v rámci dohôd uvedených v ods. 
5 a 6.

Or. en

Odôvodnenie

Kredity za CO2 v oblasti lesného hospodárstva majú kľúčový význam pri umožňovaní 
rozvojovým krajinám, aby vyvíjali zmysluplné úsilie o zmiernenie zmien klímy a tým 
zabezpečili úspešné uzatvorenie medzinárodnej dohody o zmene klímy na obdobie po 
Kjótskom protokole.  Kredity z CO2 v oblasti lesného hospodárstva zabezpečia taktiež 
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obmedzenú, avšak kľúčovú pružnosť európskemu priemyslu počas jeho prechodu na 
hospodárstvo s nízkym podielom emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Lena Ek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Komisia sa snaží zabezpečiť, že 
súčasťou každej dohody uvedenej v 
odseku 5 a každej medzinárodnej dohody 
uvedenej v odseku 7 je systém kreditov za 
zalesňovanie, opätovné zalesňovanie, 
zníženie emisií odlesňovaním, pre iné 
projekty a činnosti trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva vrátane 
predchádzania erózii a čistenia 
odpadových vôd.
Okrem toho členské štáty umožnia 
prevádzkovateľom zariadení, aby použili 
všetky kredity za zabránenie odlesneniu, 
zalesňovanie, opätovné zalesnenie a iné 
projekty a činnosti trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva v rozvojových 
krajinách, ktoré osvedčila výkonná rada 
CDM alebo sú v súlade s dohodami 
uvedenými v ods. 5 a 7. S každým takýmto 
kreditom, ktorý sa povolil členskému 
štátu, by sa malo dať obchodovať v rámci 
celého systému Spoločenstva.

Or. en
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