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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a) Do článku 12 sa vkladá tento odsek:
„1a. Komisia musí zverejniť správu 
vrátane primeraných legislatívnych 
návrhov týkajúcich sa obchodovania s 
využitím dôverných informácií a 
manipulácie s trhom na trhu emisných 
kvót.  Táto správa musí okrem iného 
posúdiť, či by sa  kvóty mali považovať za 
finančné nástroje spadajúce do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2003/6/ES o 
obchodovaní s využitím dôverných 
informácií a o manipulácii s trhom 
(zneužívanie trhu).“ 

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) sú 
témy, ktoré by sa mali preskúmať. Predtým, ako by sa uviedli do platnosti ťažkopádne 
predpisy, je potrebné uskutočniť analýzu, ktorá sa už bežne realizuje podľa smernice o 
zneužívaní trhu a smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kvóty vydané od 1. januára 2013 sú 
platné pre emisie počas osemročných 

1. Kvóty vydané od 1. januára 2013 sú 
platné pre emisie počas osemročných 
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období, ktoré sa začínajú 1. januára 2013. období, ktoré sa začínajú 1. januára 2013. 
Prenos nevyužitých kvót do nasledujúceho 
osemročného obdobia je možný v plnom 
rozsahu.  

Or. de

Odôvodnenie

Toto zvýšenie pružnosti umožňuje a odmeňuje včasné znižovanie emisií a navyše vytvára 
väčšiu flexibilnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme usmernenia a pracovné 
nástroje na monitorovanie emisií 
a podávanie správ o emisiách, a v prípade 
potreby aj na monitorovanie údajov 
o činnostiach a podávanie správ o údajoch 
o činnostiach, ktoré súvisia s činnosťami 
uvedenými v prílohe I; tieto usmernenia 
a pracovné nástroje sa zakladajú na 
zásadách monitorovania a podávania správ 
stanovených v prílohe IV, v ktorej sa 
konkretizuje potenciál globálneho 
otepľovania jednotlivých skleníkových 
plynov v požiadavkách na monitorovanie 
emisií a podávanie správ o emisiách pre 
daný plyn.

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. de
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Odôvodnenie

Komisia nemá právomoc vydávať samostatne nariadenia!

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. V nariadení sa musí zohľadniť 
najpresnejší a najaktuálnejší dostupný 
vedecký dôkaz, najmä z oblasti IPKZ, a na 
implementáciu článku 10a sa takisto musí 
konkretizovať povinnosť prevádzkovateľov 
podávať správy o emisiách súvisiacich 
s výrobou tovarov vyrábaných 
v energeticky náročných priemyselných 
odvetviach, ktoré môžu podliehať 
medzinárodnej hospodárskej súťaži, ako aj 
povinnosť nezávisle overovať tieto 
informácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V nariadení sa môže zohľadniť 
najpresnejší a najaktuálnejší dostupný 
vedecký dôkaz, najmä z oblasti IPKZ, 
a takisto sa môže konkretizovať 
povinnosť prevádzkovateľov podávať 
správy o emisiách súvisiacich s výrobou 

vypúšťa sa
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tovarov vyrábaných v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach, 
ktoré môžu podliehať medzinárodnej 
hospodárskej súťaži, ako aj povinnosť 
nezávisle overovať tieto informácie.
K týmto predpisom môže patriť podávanie 
správ o úrovni emisií z výroby elektrickej 
energie, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva a ktoré súvisia s výrobou 
takýchto tovarov.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia nemá právomoc vydávať samostatne nariadenia! Podstatné zmeny a doplnenia  sa 
okrem toho musia vykonať v rámci riadneho legislatívneho postupu a nie svojvoľne 
prostredníctvom exekutívy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby každý 
prevádzkovateľ zariadenia podával 
príslušnému orgánu správy o emisiách 
z daného zariadenia v každom 
kalendárnom roku po skončení daného 
roku v súlade s nariadením.

3. Členské štáty zabezpečia, aby každý 
prevádzkovateľ zariadenia podával 
príslušnému orgánu správy o emisiách 
z daného zariadenia v každom 
kalendárnom roku po skončení daného 
roku.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia nemá právomoc vydávať samostatne nariadenia! Podstatné zmeny a doplnenia  sa 
okrem toho musia vykonať v rámci riadneho legislatívneho postupu a nie svojvoľne 
prostredníctvom exekutívy. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 15 – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Komisia nemá právomoc vydávať samostatne nariadenia! Podstatné zmeny a doplnenia  sa 
okrem toho musia vykonať v rámci riadneho legislatívneho postupu a nie svojvoľne 
prostredníctvom exekutívy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 16 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) V článku 16 sa dopĺňa tento odsek 
3a:
„3a. Ak je cena oxidu uhličitého vyššia 
ako 50 eur, prevádzkovateľ bude 
v prípade, ak uhradil pokutu za 
prekročenie emisií vo výške 50 eur za 
každú tonu ekvivalentu emisií oxidu 
uhličitého v obchodovacom období  2013 
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až  2020, oslobodený od záväzku postúpiť 
pri odovzdávaní kvót týkajúcich sa 
nasledujúceho kalendárneho roka 
množstvo kvót rovnajúce sa množstvu 
prekročených emisií.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Priemysel pre obchodovanie s emisiami (ETS) potrebuje určitú úroveň istoty plánovania 
založenú na vysokých cenách CO2 a pre prípad, ak sa pre dovozcov zruší  povinnosť podľa 
článku 10b vstúpiť do ETS alebo do iného rovnocenného systému. Možným riešením tohto 
problému je oslobodenie od záväzku odovzdať kvóty v prípade, ak sa uhradí pokuta.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2003/87/ES
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy 
k tejto smernici, s výnimkou prílohy I, na 
základe správ uvedených v článku 21 
a skúseností s uplatňovaním tejto smernice. 
Prílohy IV a V sa môžu zmeniť a doplniť s 
cieľom zlepšiť monitorovanie, podávanie 
správ a overovanie emisií.

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy 
k tejto smernici, s výnimkou prílohy 
I a prílohy IIa, na základe správ 
uvedených v článku 21 a skúseností 
s uplatňovaním tejto smernice. Prílohu IIa 
možno zmeniť a doplniť len v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 251 
Zmluvy. Prílohy IV a V sa môžu zmeniť a 
doplniť s cieľom zlepšiť monitorovanie, 
podávanie správ a overovanie emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha 1 a príloha IIa patria medzi podstatné prvky tejto smernice a akákoľvek ich zmena by 
sa mala uskutočniť spolurozhodovacím postupom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vkladá sa tento článok 24a: vypúšťa sa
„Článok 24a

Harmonizácia pravidiel projektov, 
ktorými sa znižujú emisie

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať 
vykonávacie opatrenia na vydávanie 
kvót v prípade projektov, ktoré spravujú 
členské štáty a ktorými sa znižujú emisie 
skleníkových plynov mimo systému 
Spoločenstva.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.
2. Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia, v ktorých sa ustanovia 
podrobnosti o kreditovaní projektov na 
úrovni Spoločenstva, uvedených v odseku 
1.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
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súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, ako sa má uplatniť návrh umožňujúci odvetviam alebo oblastiam činností, aby sa 
mohli  rozhodnúť vstúpiť do systému ETS (resp. použitím príslušných kvót) tak, aby sa 
nenarušili záväzky na zníženie zaťaženia odvetví, ktoré sa podľa rozhodnutia o spoločnom 
úsilí nezúčastňujú na obchodnom systéme.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. V ďalšom preskúmaní 
systému Spoločenstva sa vezme do úvahy 
harmonizácia pokrytia týchto emisií v 
celom Spoločenstve.



AM\731526SK.doc 11/46 PE409.457v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Odvetvia so systémom EÚ na obchodovanie s emisiami je potrebné prepojiť s odvetviami 
mimo tohto systému, a preto by sa mali odstrániť všetky podmienky uplatňovania čl. 24a cez 
čl. 24. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 24aa (nový) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrhText predložený Komisiou

(19) Vkladá sa tento článok: 

„Článok 24aa
Členské štáty môžu využívať nároky 
týkajúce sa emisií skleníkových plynov, 
ktoré povoľuje článok 3 ods. 1 a ods. 2  
rozhodnutia 2008/XX/ES, na splnenie 
svojich povinností podľa smernice 
2003/87/ES.  
Okrem ustanovení článku 24a môžu 
všetky zariadenia zahrnuté do systému 
Spoločenstva pokryť 10 % svojich 
overených emisií s jednotkami získanými 
z limitných hodnôt členských štátov 
stanovených rozhodnutím 2008/xxxx.“

Or. en

Odôvodnenie

Prvky smernice o systéme EÚ na obchodovanie s emisiami a rozhodnutia o spoločnom úsilí sú 
prepojené a tieto väzby by sa mali zohľadniť, aby EÚ celkovo a úsporným spôsobom dosiahla 
ciele v oblasti znižovania emisií. Preto je potrebné podporiť zavedenie zásady pružnosti medzi 
systémami v rámci a mimo ETS. 

V záujme toho, aby sa vytvorili skutočné impulzy pre rozvoj projektov v tretích krajinách, 
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nemal by sa stanoviť limit pre využívanie získaných kvót.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých zariadení

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 

podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že malí pôvodcovia emisií (menej ako 50 000 ton CO2 ročne) musia 
v dôsledku svojej povinnosti monitorovať a podávať správy znášať enormné náklady bez 
environmentálneho prínosu vyplývajúceho zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami, títo 
malí pôvodcovia emisií by sa mali čo najskôr vylúčiť. Približne 75 % začlenených zariadení 
emituje ročne 56 000 ton CO2  ale len 5 % z celkových emisií ETS. Malí pôvodcovia emisií by 
mali vstupovať do ETS len na dobrovoľnom základe („opt-in“). 

Okrem toho nie je dôvod vylúčiť len „spaľovacie zariadenia“. Keramický priemysel (najmä 
výroba tehál) má najvyššie administratívne náklady. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Dominique Vlasto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

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

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce 
sa monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo spaľovacích zariadení emituje 
za jeden kalendárny rok 50 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy;

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

(c) potvrdí, že ak niektoré spaľovacie 
zariadenie emituje za jeden kalendárny rok 
50 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého 
alebo viac, s výnimkou emisií z biomasy, 
alebo sa rovnocenné opatrenia už 
neuplatňujú, zariadenie sa opäť začlení do 
systému;
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(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

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

Or. en

Odôvodnenie

Účasť malých pôvodcov emisií pod 50 000 ton nie je hospodárna, pretože náklady na 
monitorovanie a podávanie správ podľa predpisov ETS a administratívne náklady na 
povolenia prevyšujú peňažnú hodnotu environmentálneho prínosu. „Vylúčením zariadení s  
emisiami nižšími ako 50 kiloton zo systému je možné dosiahnuť hospodárne riešenie a 
zníženie počtu zariadení: zatiaľ čo  95 % emisií z odvetví ETS zostane začlenených, tento prah 
vo výške 50 kiloton ušetrí pre 75 % zariadení veľké náklady spojené s ETS (správa Európskej 
agentúry pre životné prostredie za rok 2007).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia,  ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 50 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam 
na zníženie skleníkových plynov, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

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

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

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

monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 50 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

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

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 50 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že malí pôvodcovia emisií (menej ako 50 000 ton CO2 ročne) musia 
v dôsledku svojho monitorovania a podávania správ znášať enormné náklady bez 
environmentálneho prínosu vyplývajúceho zo systému EÚ, títo malí pôvodcovia emisií by sa 
mali čo najskôr vylúčiť. Približne 75 % začlenených zariadení emituje ročne 56 000 ton CO2  
ale len 5 % z celkových emisií ETS. Malí pôvodcovia emisií by mali vstupovať do ETS len na 
dobrovoľnom základe („opt-in“). 

Okrem toho nie je dôvod vylúčiť len „spaľovacie zariadenia“. Keramický priemysel (najmä 
výroba tehál) má najvyššie administratívne náklady. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 

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

50 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

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

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

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

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 50 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

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

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 50 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Vylúčenie malých zariadení by sa malo rozšíriť na všetky zariadenia a nie iba na spaľovacie 
zariadenia. Okrem toho, zvýšenie medznej hodnoty na 50 000 ton by umožnilo začleniť 
približne 95 % emisií spadajúcich do rozsahu pôsobnosti obchodovania s emisiami, a takisto 
by umožnilo výrazné zníženie nákladov malých podnikov, ako aj verejných orgánov v súlade 
so zásadami lepšej regulácie.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Dragoş Florin David

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií z 
biomasy, ak príslušný členský štát spĺňa 
tieto podmienky:

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

(a) Komisii oznámi každé takéto 
zariadenie, 

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

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

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

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, zariadenie sa 
opäť začlení do systému;

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 

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

zariadenia,  ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

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

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali, spolu so súhlasom 
vlastníka zariadenia, v ktorom sa uvádza 
jeho želanie využiť možnosť vylúčenia;  

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Úroveň 10 000 ton bude zameraná na malé podniky a povedie k zbytočnému 
administratívnemu a finančnému zaťaženiu bez toho, aby sa tým výrazne zvýšilo príslušné 
celkové množstvo emisií. Niektoré zariadenia, ktoré nie sú určené na recyklovanie, môžu
spoločne rozhodnúť o tom, že zostanú klasifikované podľa systému ETS. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Eija-Riitta Korhola

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zmenou medznej hodnoty na 25 000 ton CO2 ročne klesne celkový počet účastníkov o 55 %, 
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zatiaľ čo množstvo začlenených emisií klesne len o 2,4 %. Možnosť „opt-out“ by mala platiť 
nielen pre spaľovacie zariadenia, ale pre všetky zariadenia v systéme EÚ na obchodovanie 
s emisiami. Toto zodpovedá odôvodneniu 10, v ktorom sa ustanovenia neobmedzujú na 
spaľovacie zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V hodnotení vplyvu (SEC(2008)52)) Európska komisia konštatuje, že zníženie 
administratívnych nákladov za tonu emisií CO2, ktoré sú vylúčené zo systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami, je pri medznej hodnote 25 000 ton (v porovnaní s 10 000 ton) príliš 
malé. Dokument Komisie sa však nezaoberá faktorom neistoty pri emisiách veľkých pôvodcov 
emisií CO2.  Tento faktor neistoty môže mať rovnaký stupeň, ako všetky emisie CO2  zo 
zariadení, ktoré emitujú menej ako 25 000 ton CO2 ročne.

Okrem toho, vylúčené zariadenia automaticky podliehajú iným opatreniam na zníženie emisií 
v odvetví mimo systému EÚ na obchodovanie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

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

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
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emisií z biomasy; emisií z biomasy;
c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

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

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Medzná hodnota by sa z plánovaných 10 000 ton emisií oxidu uhličitého mala zvýšiť na 25 
000 ton. Dosiahne sa tak výrazné odbremenenie pre týchto prevádzkovateľov zariadení a 
napriek tomu sa zachytí viac ako 97 % emisií. Okrem toho by sa mali konkretizovať 
opatrenia, ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie emisií. Keďže výnimka v súvislosti s 
týmito zariadeniami sa vzťahuje na ich malý vplyv v oblasti klimatickej politiky, aj požiadavky 
by mali byť ľahko splniteľné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Výnimka je viazaná na konkrétnu podmienku, že je následne ešte potrebné znížiť emisie GHG.
Pre zariadenia s emisiami do 25 000 t ročne je tak možné docieliť nebyrokratický postup. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

Or. pl

Odôvodnenie

PDN neupravuje medznú hodnotu emisií 10 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, v prípade 
malých spaľovacích zariadení by sa však mal umožniť pružnejší a racionálny prístup.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia, ktoré odsúhlasila Európska rada, 
Komisia vypracuje podrobnú  štúdiu 
vplyvu o hospodárskych dôsledkoch 
spôsobov realizácie týchto znížení, ako aj 
o dôsledkoch ostatných opatrení 
uvedených v tejto medzinárodnej dohode.  

Štúdia vplyvu takisto zistí, či sú splnené 
tieto podmienky:  

- medzinárodná dohoda je záväzná pre 
všetky krajiny, ktoré prevádzkujú alebo 
budú prevádzkovať výrobu v príslušných 
odvetviach uvedených v tejto smernici;

- medzinárodná dohoda predstavuje 

- v rozvinutých krajinách (v odvetviach 
uvedených v prílohe I tejto smernice) 
obmedzenia, ktoré sú rovnocenné 
s obmedzeniami stanovenými v Európskej 
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únii;

- v rozvojových krajinách, najmä v tých, 
ktoré sú z hospodárskeho hľadiska 
najvyspelejšie, (v odvetviach uvedených v 
prílohe I tejto smernice) vhodný príspevok 
podľa ich vlastných záväzkov 
a príslušných schopností.

- tieto záväzky rozvinutých krajín 
a príspevky rozvojových krajín, najmä  
tých, ktoré sú z hospodárskeho hľadiska 
najvyspelejšie, sú:  

- merané a overované podľa 
medzinárodne uznávaných metód, a 

- oznamované.

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

2. Od roku, ktorý nasleduje po 
nadobudnutí účinnosti medzinárodnej 
dohody uvedenej v odseku 1, a so 
zreteľom na výsledky štúdie vplyvu 
uvedenej v tom istom odseku, najmä ak sú 
splnené tri podmienky, ktoré sa tu 
uvádzajú, Komisia navrhne faktor 
zmenený a doplnený tak, že  časť 
množstva kvót Spoločenstva v roku 2020 
v súlade s článkami 9 a 9a prispeje k
celkovému zníženiu emisií skleníkových 
plynov v Spoločenstve o viac ako 20 %, ku 
ktorému sa Komisia zaviaže 
v medzinárodnej dohode;

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.
4. Komisia môže prijať opatrenia, ktorými 
sa prevádzkovateľom povolí využívať aj 
iné typy projektov, ako sú uvedené 
v odsekoch 2 až 5 článku 11a, alebo 
prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.

4. So zreteľom na výsledky štúdie vplyvu 
uvedenej v odseku 1 tohto článku, najmä 
ak sú splnené tri podmienky, ktoré sa tu 
uvádzajú, Komisia môže prijať opatrenia, 
ktorými sa prevádzkovateľom povolí 
využívať aj iné typy projektov, ako sú 
uvedené v odsekoch 2 až 5 článku 11a, 
alebo prípadne využívať iné mechanizmy 
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vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.

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

Or. fr

Odôvodnenie

Uzavretím  medzinárodnej dohody sa vytvoria nové záväzky pre EÚ a pre ostatné strany. Je 
preto podstatné, aby sa realizovala podrobná štúdia vplyvu na posúdenie spôsobov 
uplatňovania a hodnotenia všetkých druhov dôsledkov. Pre dohodu je potrebné vymedziť 
kritériá úspechu. Takisto je potrebné v rámci Spoločenstva spresniť osobitné očakávania 
vzťahujúce sa na rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, pretože tieto krajiny nemožno z hľadiska 
požadovaného úsilia porovnávať s ostatnými rozvojovými krajinami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie vo všetkých 
štátoch s významnými aktivitami v 
odvetviach uvedených v prílohe 1 a 2ab 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov prekračujúcemu úrovne 
minimálneho zníženia, ktoré odsúhlasila 
Európska rada, a keď Komisia preukáže, 
že v dôsledku tejto dohody sa  v týchto 
ostatných štátoch zaznamenalo 
porovnateľné nákladové zaťaženie s CO2  
v odvetviach uvedených v prílohe 1 a 2ab, 
uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4.  

Or. de
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Odôvodnenie

Príslušné úpravy, ktoré vyplývajú z nasledujúcich odsekov, sa nesmú vykonať automaticky na 
základe existencie medzinárodnej dohody. Musia sa najskôr vymedziť kritériá, ktoré je 
potrebné splniť, aby sa úprava mohla vykonať. Minimálnou požiadavkou pritom je, aby vo 
všetkých mimoeurópskych štátoch existovalo porovnateľné nákladové zaťaženie v odvetviach 
uvedených v prílohe 1.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie vo všetkých 
štátoch s významnými aktivitami v 
odvetviach uvedených v prílohe 1 a 2ab 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov prekračujúcemu úrovne 
minimálneho zníženia, ktoré odsúhlasila 
Európska rada, a keď sa predtým 
preukáže, že v dôsledku tejto dohody bolo 
v  iných štátoch zaznamenané 
porovnateľné  nákladové zaťaženie s CO2 
v odvetviach uvedených v prílohe 1 a 2ab, 
uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4 tohto článku.  
Preukázanie tejto skutočnosti je úlohou 
Komisie.

Or. de

Odôvodnenie

Príslušné úpravy, ktoré vyplývajú z nasledujúcich odsekov, sa nesmú vykonať automaticky na 
základe existencie medzinárodnej dohody. Musia sa najskôr vymedziť kritériá, ktoré je 
potrebné splniť, aby sa úprava mohla vykonať. Minimálnou požiadavkou pritom je, aby v 
porovnateľných mimoeurópskych štátoch existovalo porovnateľné nákladové zaťaženie 
v príslušných odvetviach uvedených v prílohe 1.   
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy v 
súlade s kritériami uvedenými v článku 
10b ods. 2a, ktorá do roku 2020 povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov prekračujúcemu úrovne 
minimálneho zníženia, ktoré odsúhlasila 
Európska rada 8. a 9. marca 2007, 
uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné špecifikovať, že v medzinárodnej dohode musia byť dodržané určité kritériá na 
zabránenie presunu emisií CO2. Je potrebné jasne poukázať na výsledky Rady z marca 2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy v 
súlade s kritériami uvedenými v článku 
10b ods. 2a a ktorá do roku 2020 povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov prekračujúcemu úrovne 
minimálneho zníženia, ktoré odsúhlasila 
Európska rada 8. a 9. marca 2007, 
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uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné špecifikovať, že v medzinárodnej dohode musia byť dodržané určité kritériá na 
zabránenie presunu emisií CO2. Je potrebné jasne poukázať na výsledky Rady z marca 2007. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
Dragoş Florin David

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Do šiestich mesiacov po uzavretí 
medzinárodnej dohody o zmene klímy, 
ktorá povedie k záväznému zníženiu emisií 
prekračujúcich zníženie podľa článku 3, 
Komisia predloží legislatívny návrh 
o spôsobe, ako sa každý členský štát bude 
podieľať na dodatočnom úsilí 
Spoločenstva o zníženie emisií, ktorý sa 
prijme podľa článku 251 Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ dosiahnuť 30 % zníženie v rámci medzinárodnej dohody je politickým rozhodnutím s 
rozsiahlym účinkom, a preto by mal podliehať spolurozhodovaniu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, Komisia na základe podrobného 
posúdenia účinkov efektívnosti nákladov 
v súvislosti s prostriedkami na  
dosiahnutie tohto zníženia, ako aj účinkov 
ďalších opatrení uvedených 
v medzinárodnej dohode, predloží 
Parlamentu a Rade legislatívny návrh na 
ďalšie zníženie množstva kvót 
Spoločenstva v roku 2020, so zreteľom na
celkové zníženie emisií skleníkových 
plynov v Spoločenstve o viac ako 20 %, ku 
ktorému sa Spoločenstvo zaviazalo 
v medzinárodnej dohode.  

Or. en

Odôvodnenie

Na ukončenie rokovaní o medzinárodnej dohode by sa nemalo reagovať automaticky, ale 
takáto reakcia by mala podliehať posúdeniu a spolurozhodovaciemu postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Werner Langen

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 

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

lineárny faktor zvýši tak, že sa množstvo 
kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode  a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov v roku 
2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a. Toto 
ustanovenie vstupuje do platnosti len 
vtedy, ak Komisia predloží analýzu do 
roku 2015. 

Or. de

Odôvodnenie

Čím neskôr sa uskutoční zvýšenie ročného redukčného faktora, tým prudšie stúpne potrebná 
redukčná krivka a o to výraznejšie sa prejaví príslušné zníženie množstva kvót na cenách kvót.
V záujme toho, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu hospodárstva, ktoré z toho 
vyplýva, mal by sa stanoviť termín, do ktorého musí dohoda najneskôr nadobudnúť účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Angelika Niebler

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

dohode  a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov v roku 
2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a. Toto 
ustanovenie vstupuje do platnosti len 
vtedy, ak Komisia predloží analýzu do 
roku 2015. 

Or. de

Odôvodnenie

Čím neskôr sa uskutoční zvýšenie ročného redukčného faktora, tým prudšie stúpne potrebná 
redukčná krivka a o to výraznejšie sa prejaví príslušné zníženie množstva kvót na cenách kvót.
V záujme toho, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu hospodárstva, ktoré z toho 
vyplýva,  mal by sa  stanoviť termín, do ktorého musí dohoda najneskôr nadobudnúť účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Medzinárodná dohoda sa v súlade s 
odsekmi 1 a 2 vymedzuje ako dohoda 
medzi krajinami, ktorá prinesie globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie
pravidlá.
Takáto medzinárodná dohoda by mala 
zahŕňať kritické množstvo celosvetovej 
odvetvovej produkcie. 
Krajiny, ktoré podliehajú ustanoveniam 
tejto medzinárodnej dohody, budú 
realizovať a presadzovať opatrenia, ktoré 
rovnomerne zaťažia odvetvia vystavené 
medzinárodnej konkurencii.  

Or. en
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Odôvodnenie

Medzinárodná dohoda zabráni presunu emisií CO2 len v prípade, ak bude spĺňať určité 
kritériá, ktoré poskytnú rovnaké podmienky pre konkurenčné odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Prevádzkovatelia môžu okrem 
nevyčerpaných CER/ERU, ktoré boli 
pridelené prevádzkovateľom z členských 
štátov na obdobie  2008 až 2012, využiť 
CER, ERU alebo iné kredity schválené 
v súlade s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré 
uzavreli medzinárodnú dohodu, až do 
výšky 70 % zníženia, ktoré sa vykonáva 
v súlade s odsekom 2.

Or. de

Odôvodnenie

Pružné projektové mechanizmy sú dôležitými nástrojmi pre cenovo výhodné zníženie emisií a 
ich možnosť využitia predstavuje nevyhnutný bezpečnostný ventil pre obchodovanie s 
emisiami. Kritérium doplnkovosti zabezpečuje, že tieto projekty nebudú brániť faktickému 
alebo potenciálnemu plneniu cieľov hostiteľských krajín týkajúcich sa ochrany klímy, 
respektíve plneniu ich zmlúv o ochrane klímy. Tak ako je stanovené, je potrebné umožniť 
prenos kvót z JI/CDM a práv na použitie z druhej do tretej fázy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
Herbert Reul, Christian Ehler

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Prevádzkovatelia môžu okrem 
nevyčerpaných CER/ERU, ktoré boli 
pridelené prevádzkovateľom z členských 
štátov na obdobie 2008 až 2012, využiť 
CER, ERU alebo iné kredity schválené 
v súlade s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré 
uzavreli medzinárodnú dohodu, až do 
polovice zníženia, ktoré sa vykonáva 
v súlade s odsekom 2 a článkom 9.

Or. de

Odôvodnenie

Pružnosť hrá kľúčovú úlohu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 28a
Využívanie kreditov pre zalesňovanie, 
obnovu lesov a lesné hospodárstvo
Bez ohľadu na články 11a a 28 členské 
štáty povolia prevádzkovateľom zariadení 
využívať kredity, a to až do výšky (X) % 
ročných overených emisií, ktoré 
produkujú ich zariadenia, z:
(1) kreditov na projekty zalesňovania a 
obnovu lesov schválených výkonnou 
radou CDM a kreditov overených podľa 
postupu spoločného realizačného a 
kontrolného výboru;
(2) lesníckych činností v rozvojových 
krajinách, s ktorými sa uzatvorila dohoda 
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v súlade s článkom 11a ods. 5;  ako aj
(3) všetkých projektov lesného 
hospodárstva v rozvojových krajinách v 
súlade s medzinárodnou dohodou 
uvedenou v článku 28.“

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný PDN by v systéme EÚ pre obchodovanie s emisiami zahŕňal kredity CO2 
kalkulované na základe lesnej plochy od roku 2013, kedy sa pravdepodobne uzatvorí nová 
medzinárodná dohoda o zmene klímy („po Kjóte“). Toto bude nielen zreteľným signálom pre 
rozvojové krajiny, aby sa zaviazali bojovať za zmierňovanie účinkov zmien klímy, ale aj 
európsky priemysel získa v obmedzenej miere istú pružnosť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 390
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 28a

Využívanie kreditov pre zalesňovanie, 
obnovu lesov a lesné hospodárstvo

Bez ohľadu na články 11a a 28 členské 
štáty povolia prevádzkovateľom zariadení 
využívať kredity, a to až do výšky 4 %* z 
ročných overených emisií, ktoré 
produkujú ich zariadenia, z:
(1) kreditov na projekty zalesňovania a 
obnovu lesov schválených výkonnou 
radou CDM a kreditov overených podľa 
postupu spoločného realizačného a 
kontrolného výboru;
(2) lesníckych činností v rozvojových 
krajinách, s ktorými sa uzatvorila dohoda 
v súlade s článkom 11a ods. 5;  ako aj
(3) všetkých overených projektov 
znižujúcich  národné emisie z 
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odlesňovania alebo projektov, ktoré 
zabraňujú poškodzovaniu pôdy alebo 
lesov v rozvojových krajinách v súlade s 
medzinárodnou dohodou uvedenou v 
článku 28.
* tento percentuálny údaj sa môže upraviť 
na základe medzinárodnej dohody 
uvedenej v článku 28.

Or. en

Odôvodnenie

1/5 celkových emisií CO2 vzniká v dôsledku odlesňovania. Na základe akčného plánu z Bali sa 
v UNFCCC vedú diskusie o impulzoch pre trhy a fondy v záujme toho, aby sa zabránilo 
odlesňovaniu. Zahrnutím odlesňovania do ETS môžu podniky znížiť svoje emisie pomocou 
investícií do projektov zameraných na boj proti odlesňovaniu, ktoré boli uznané za projekty 
CDM alebo ktoré spadajú do pôsobnosti dohody po roku 2012. Ako to ukázali aj analýzy, 
zahrnutím odlesňovania môžu podniky obmedziť svoje náklady na dodržanie svojich záväzkov 
v ETS . Obmedzenie vo výške 4 %  je možné prispôsobiť so zreteľom na analýzu trhu a na 
dohodu po roku 2012.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Werner Langen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výpočte celkovej kapacity spaľovacích 
zariadení sa jednotky s menovitým 
tepelným príkonom nižším ako 3 MW na 
účely tohto výpočtu nezohľadňujú.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

V dôsledku uplatňovania pravidla kumulácie, ktoré je obsiahnuté už v pôvodnej smernici a 
ktoré je konkretizované navrhovaným dodatkom v aktuálnom návrhu smernice, hrozí, že sa 
bude týkať veľkého počtu malých zariadení. Najmä v chemickom priemysle existujú mnohé 
združené stanovištia s veľkým počtom samostatných spaľovní, ktoré sa v dôsledku týchto 
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predpisov pripočítavajú k spaľovacím zariadeniam s viac ako 20 MW, ktoré už existujú v tejto 
oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 392
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výpočte celkovej kapacity spaľovacích 
zariadení sa jednotky s menovitým 
tepelným príkonom nižším ako 3 MW na 
účely tohto výpočtu nezohľadňujú.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

V dôsledku uplatňovania pravidla kumulácie, ktoré je obsiahnuté už v pôvodnej smernici a 
ktoré je konkretizované navrhovaným dodatkom v aktuálnom návrhu smernice, hrozí, že sa 
bude týkať veľkého počtu malých zariadení.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 393
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výpočte celkovej kapacity spaľovacích 
zariadení sa jednotky s menovitým 
tepelným príkonom nižším ako 3 MW na 
účely tohto výpočtu nezohľadňujú.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Existuje nebezpečenstvo, že sa sem zahrnú mnohé malé zariadenia. Najmä v chemickom 
priemysle existujú mnohé združené stanovištia s veľkým počtom samostatných spaľovní, ktoré 
sa v dôsledku týchto predpisov pripočítavajú k spaľovacím zariadeniam s viac ako 20 MW, 
ktoré už existujú v tejto oblasti, alebo celkovo prekračujú medznú hodnotu a podliehajú tak 
povinnosti obchodovania s emisiami. To by znamenalo, že mnohé malé zariadenia by 
podliehali povinnosti obchodovania s emisiami, čo je v rozpore s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom 27. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno b – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – riadok 2 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výroba hliníka (primárna a sekundárna, 
kde sa prevádzkujú spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom väčším 
ako 20 MW)

Výroba hliníka (primárna, kde sa 
prevádzkujú spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom väčším 
ako 20 MW)

Or. en

Odôvodnenie

Pri sekundárnych recyklačných zariadeniach má množstvo emisií len malý vplyv na celkové 
množstvo emisií zahrnutých v ETS. Tieto zariadenia prevádzkujú malé a stredné podniky a v 
dôsledku doplnkového administratívneho a nákladového zaťaženia ich začlenenie nie je 
opodstatnené. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 395
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno ca (nové)
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka - iné činnosti – stĺpec 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) štvrtý riadok s kategóriami 
činností sa nahrádza takto:
„Ostatné činnosti
Priemyselné podniky zamerané na 
výrobu:
(a) buničiny z dreva alebo iných
vláknitých materiálov vrátane  
spaľovacích zariadení s menovitým 
tepelným príkonom väčším ako 20 
MW;
(b) papiera a lepenky s výrobnou 
kapacitou vyššou ako 20 ton denne, kde 
sa prevádzkujú spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom väčším 
ako 20 MW.“

Or. en

Odôvodnenie

Podobne sa má zaobchádzať so zariadeniami vo všetkých odvetviach v prílohe I.   Komisia 
vykonala zmeny len pri nových pridaných kategóriách, pričom tieto zmeny zabudla vykonať  
pri priemyselných odvetviach uvedených v prílohe I. Touto zmenou sa oveľa lepšie vymedzia 
výrobcovia elektrickej energie a následne bude možné uskutočniť jasnú harmonizáciu 
súčasných platných prístupov členských štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 396
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – chemický priemysel - stĺpec 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Dopĺňajú sa tieto riadky s kategóriami 
činností:

4. Dopĺňajú sa tieto riadky s kategóriami 
činností:

Chemický priemysel Chemický priemysel
Výroba čierneho uhlíka zahŕňajúca 
karbonizáciu organických látok ako sú 

Výroba čierneho uhlíka zahŕňajúca 
karbonizáciu organických látok ako sú 
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oleje, dechty a zvyšky z krakovania a 
destilácie, kde sa prevádzkujú spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom väčším ako 20 MW.

oleje, dechty a zvyšky z krakovania a 
destilácie, kde sa prevádzkujú spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom väčším ako 20 MW.

Výroba kyseliny dusičnej Výroba kyseliny dusičnej
Výroba kyseliny adipovej Výroba kyseliny adipovej
Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej
Výroba čpavku Výroba čpavku
Výroba základných organických 
chemikálií krakovaním, reformovaním, 
čiastočnou alebo celkovou oxidáciou alebo 
podobnými postupmi, s výrobnou 
kapacitou väčšou ako 100 ton za deň

Výroba etylénu, propylénu, benzénu 
a aromátov krakovaním, reformovaním, 
čiastočnou alebo celkovou oxidáciou alebo 
podobnými postupmi, s výrobnou 
kapacitou väčšou ako 100 ton za deň 

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu 
reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou 
s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za 
deň

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu 
reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou 
s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za 
deň

Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) 
a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3)

Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) 
a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3)

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa odstráni priestor pre rôzne výklady a zabezpečí sa väčšia jasnosť. Začlenia sa 
rozsiahle a homogénne postupy. V smernici  sú zahrnuté len činnosti uvedené v prílohách I a 
III. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 397
Werner Langen

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – chemický priemysel - riadky 6 a 7 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výroba základných organických 
chemikálií krakovaním, reformovaním, 
čiastočnou alebo celkovou oxidáciou 
alebo podobnými postupmi, s výrobnou 
kapacitou väčšou ako 100 ton za deň

Výroba etylénu a propylénu krakovaním 
alebo reformovaním s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 100 ton za deň

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu 
reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou
s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za 

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu 
reformovaním s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 25 ton za deň
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deň

Or. de

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa zabránilo rozdielnym výkladom v členských štátoch, definície by sa 
mali formulovať čo najjednoznačnejšie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 398
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto príloha Ia sa pridá k smernici 
2003/87/ES: 

„PRÍLOHA Ia
Zoznam odvetví, ktoré sú energetický 
náročné a v prípade ktorých existuje 
vážne riziko presunu emisií CO2

Železo a oceľ“

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe, tak ako ju uvádza článok 3w (nový), je uvedený zoznam odvetví, v prípade ktorých 
existuje vážne riziko prenosu emisií CO2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 399
Philippe Busquin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Táto príloha Ia sa pridá k smernici 
2003/87/ES: 
„PRÍLOHA Ia
Zoznam odvetví, ktoré sú energeticky 
náročné a v prípade ktorých existuje 
vážne riziko presunu emisií CO2

Železo a oceľ
…
…*“
* odvetvia budú špecifikované 
Parlamentom a Radou pred prijatím tejto 
smernice. 

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe, tak ako ju uvádza článok 3w (nový), je uvedený zoznam odvetví, v prípade ktorých 
existuje vážne riziko prenosu emisií CO2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 400
Herbert Reul

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Príloha II
Smernica 2003/87/ES
Príloha IIa

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha IIa sa vypúšťa.

Or. de

Odôvodnenie

V právnych predpisoch Spoločenstva existujú iné podporné nástroje, ktoré sú vhodnejšie pre 
rozdelenie zdrojov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 401
Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha IIa (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha IIaa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IIA
Táto príloha IIaa sa pridá k smernici 
2003/87/ES: 
„Príloha IIaa

Zoznam výrobných zariadení vyžadujúcich 
veľké množstvo elektrickej energie uvedených 
v článkoch 2 a 10 smernice 
- elektrolytické procesy pre výrobu 
alkalických chloridov“  

Or. en

Odôvodnenie

Tieto odvetvia,  ktoré ešte nie sú začlenené do systému ETS, vynakladajú veľkú časť svojich
výrobných nákladov na nákup elektrickej energie. Tieto odvetvia však musia získavať energiu 
od dodávateľov energetickej energie, ktorí sú začlenení do systému ETS, a ich výrobné 
náklady sa značne zvyšujú. V záujme toho, aby sa zabránilo nepriamemu presunu emisií CO2, 
tieto odvetvia by mali dostávať kompenzácie, aby sa neohrozila ich konkurencieschopnosť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 402
Werner Langen

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Príloha IIa (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha IIaa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IIA 

Do smernice 2003/87/EG sa dopĺňa táto 
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príloha:  
„PRÍLOHA IIaa
výroba chlóru, hydroxidu sodného, 
hydroxidu draselného a alkoholátov 
prostredníctvom elektrolýzy 
výroba kyseliny fluorovodíkovej  
prostredníctvom elektrolýzy 
výroba plynov delením  vzduchu
výroba karbidu vápnika v elektrických 
peciach 
výroba peroxidu vodíka  
výroba polykryštalického kremíka
výroba polygranulového uhlíku a grafitu“

Or. de

Odôvodnenie

V zozname sú uvedené výrobné postupy, ktoré si vo všeobecnosti vyžadujú veľké množstvo 
elektrickej energie a boli už definované ako prípady spôsobujúce ťažkosti. Zoznam nie je 
úplný. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 403
Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha IIa (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha IIaa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IIA
Táto príloha IIaa sa pridá k smernici 
2003/87/ES: 

„Príloha IIaa

Zoznam energeticky náročných výrobných 
zariadení uvedených v článkoch 2 a 10 
v záujme zaručenia bezpečnosti investícií. 
Výrobný priemysel EÚ získa 100 % 
bezplatných kvót podľa článku 10 ods. 8.
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Uvedené odvetvia stanovia referenčné 
hodnoty a/alebo výkonnostné normy  ako 
základ pre bezplatné prideľovanie kvót.  
Údaje o referenčných hodnotách, ktoré sa 
stanovia a ktorých cieľom je zmeniť a 
doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“
Cement
Keramika
Chemikálie
Sklo
Železo a oceľ
Vápno
Celulóza a papier
Rafinérie“

Or. en

Odôvodnenie

Všetky energeticky náročné odvetvia predložili Komisii dôkazy o výške podielu ich 
energetických nákladov na výrobných nákladoch, o príslušných obchodných údajoch 
svedčiacich o tom, že ich postupy sú vystavené silnej medzinárodnej hospodárskej súťaži, o 
tom, že náklady na systém EÚ pre obchodovanie s emisiami nemôžu jednostranne preniesť na 
spotrebiteľov, a o riziku presunu emisií CO2 na základe porovnania uhlíkovej stopy v domácej 
výrobe s konkurenčnou výrobou mimo EÚ.   Na základe poskytnutých údajov je v plnej miere 
opodstatnené a legitímne, aby sa pri týchto odvetviach jasne uvádzalo, že sa im môžu 
prideľovať bezplatné kvóty  na základe referenčných kritérií výkonu, ktoré si musia tieto 
odvetvia samy stanoviť.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 404
Werner Langen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha IIb (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha IIab (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IIB
Táto príloha IIab sa pridá k smernici 
2003/87/ES: 
„Zoznam energeticky náročných 
výrobných zariadení uvedených 
v článkoch 2 a 10 v záujme zaručenia 
bezpečnosti investícií. 
Výrobný priemysel EÚ získa 100 % 
bezplatných kvót podľa článku 10 ods. 8.
Uvedené odvetvia stanovia referenčné 
hodnoty a/alebo výkonnostné normy  ako 
základ pre bezplatné prideľovanie kvót.  
Údaje o referenčných hodnotách, ktoré sa 
stanovia a ktorých cieľom je zmeniť a 
doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“
Cement 
Keramika
Chemikálie
Sklo
Železo a oceľ 
Vápno
Celulóza a papier 
Rafinérie“

Or. en

Odôvodnenie

Všetky energeticky náročné odvetvia predložili Komisii dôkazy o výške podielu ich 
energetických nákladov na výrobných nákladoch, o príslušných obchodných údajoch 
svedčiacich o tom, že ich postupy sú vystavené silnej medzinárodnej hospodárskej súťaži, o 
tom, že náklady na systém EÚ pre obchodovanie s emisiami nemôžu jednostranne preniesť na 
spotrebiteľov, a o riziku presunu emisií CO2 na základe porovnania uhlíkovej stopy v 
domácej výrobe s konkurenčnou výrobou mimo EÚ.   
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