
AM\732961SK.doc PE409.565v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2008/0013(COD)

8.7.2008

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
39 – 131

Návrh správy
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na 
obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 2/87 AM\732961SK.doc

SK

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\732961SK.doc 3/87 PE409.565v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o 
vytvorení systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES1 vytvorila systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve s 
cieľom podporiť zníženie emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym a hospodársky účinným 
spôsobom.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o 
vytvorení systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES2 vytvorila systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve s 
cieľom podporiť zníženie emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym a hospodársky účinným 
spôsobom bez toho, aby tým bolo dotknuté 
verejné zdravie a životné prostredie.

Or. pl

Odôvodnenie

Vysoká miera ochrany zdravia a životného prostredia je jednou z priorít EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene 
Európskeho spoločenstva schválený 
rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. 
decembra 1993 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 

(2) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene 
Európskeho spoločenstva schválený 
rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. 
decembra 1993 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 338, 

13.11.2004, s. 18).
2 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 338, 

13.11.2004, s. 18).
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o zmene klímy (UNFCCC)1, je dosiahnuť 
stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére na úrovni, ktorá 
zabráni nebezpečnému antropogénnemu 
vplyvu na klimatický systém. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby 
sa celosvetová priemerná ročná teplota 
zemského povrchu nezvýšila o viac ako 
2°C v porovnaní s hodnotami z obdobia 
pred industrializáciou. Podľa poslednej 
hodnotiacej správy Medzivládneho výboru 
pre zmenu klímy (IPCC)2  je na 
dosiahnutie stanoveného cieľa nevyhnutné, 
aby sa celosvetové emisie skleníkových 
plynov prestali zvyšovať najneskôr v roku 
2020. To predpokladá zintenzívnenie úsilia 
Spoločenstva a rýchle zapojenie vyspelých 
krajín, ako aj podporu účasti rozvojových 
krajín na procese znižovania emisií.

o zmene klímy (UNFCCC)3, je dosiahnuť 
stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére. Podľa poslednej 
hodnotiacej správy Medzivládneho výboru 
pre zmenu klímy (IPCC)4 je na dosiahnutie 
stanoveného cieľa nevyhnutné, aby sa 
celosvetové emisie skleníkových plynov 
prestali zvyšovať najneskôr v roku 2020. 
To predpokladá zintenzívnenie úsilia 
Spoločenstva a rýchle zapojenie vyspelých 
krajín, ako aj podporu účasti rozvojových 
krajín na procese znižovania emisií.

Or. pl

Odôvodnenie

Podľa vedeckých zdrojov je možné a dokonca veľmi pravdepodobné, že neexistuje kauzálna 
spojitosť medzi koncentráciou skleníkových plynov v atmosfére a výkyvmi celosvetovej 
priemernej ročnej teploty zemského povrchu. Ak by sa táto domnienka potvrdila, tak by 
náklady a straty, ktoré sú spojené s dlhodobými regulačnými opatreniami zasahujúcimi do 
hospodárstva Spoločenstva, viedli k značnému oslabeniu jeho dynamiky bez toho, aby 
priniesli merateľné výhody. Okrem toho by nepriamo pre nedostatok prostriedkov spomalili 
ekologickú konverziu hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. ES L 33, 7.2.1994, s. 11.
2 4. hodnotiaca správa Medzivládneho výboru pre zmenu klímy, prijatá 17.novembra 2007 vo Valencii, 

Španielsko, správa je uverejnená na adrese www.ipcc.ch. 
3 Ú. v. ES L 33, 7.2.1994, s. 11.
4 4. hodnotiaca správa Medzivládneho výboru pre zmenu klímy, prijatá 17.novembra 2007 vo Valencii, 

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

(2) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene 
Európskeho spoločenstva schválený 
rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. 
decembra 1993 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC) , je dosiahnuť 
stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére na úrovni, ktorá 
zabráni nebezpečnému antropogénnemu 
vplyvu na klimatický systém. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby sa 
celosvetová priemerná ročná teplota 
zemského povrchu nezvýšila o viac ako 
2°C v porovnaní s hodnotami z obdobia 
pred industrializáciou. Podľa poslednej 
hodnotiacej správy Medzivládneho výboru 
pre zmenu klímy (IPCC) je na dosiahnutie 
stanoveného cieľa nevyhnutné, aby sa 
celosvetové emisie skleníkových plynov 
prestali zvyšovať najneskôr v roku 2020. 
Nedávne vedecké zistenia dokazujú, že 
koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší 
sa musí znížiť pod 350 častíc na milión, 
čo by znamenalo zníženie skleníkových 
plynov rádovo o 60 % do roku 2035. To 
predpokladá zintenzívnenie úsilia 
Spoločenstva a rýchle zapojenie vyspelých 
krajín, ako aj podporu účasti rozvojových 
krajín na procese znižovania emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže klimatická situácia je vážnejšia ako v minulosti, hoci nedávne fórum uskutočnené v 
švédskom Tällbergu za účasti vedcov z NASA a zo Štokholmského inštitútu pre životné 
prostredie naznačilo, že musíme znížiť atmosferický CO2 na úroveň pod 350 ppm (častíc na 
milión), aby sme zabránili katastrofickým účinkom.  Donedávna bola na základe vedeckého 
konsenzu stanovená bezpečná zóna na zabránenie najhorším následkom zmeny klímy na 450 
ppm, ale v súčasnosti nové zistenia ukazujú, že kritická úroveň začína už pri 350 ppm. 
Znamenalo by to zníženie aspoň o 60 % emisií skleníkových plynov do roku 2030 a o 100 % 
do roku 2050.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
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Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(2) Hlavným cieľom Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene 
Európskeho spoločenstva schválený 
rozhodnutím Rady 94/69/ES z 15. 
decembra 1993 o uzavretí Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC) , je dosiahnuť 
stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v atmosfére na úrovni, ktorá 
zabráni nebezpečnému antropogénnemu 
vplyvu na klimatický systém. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby sa 
celosvetová priemerná ročná teplota 
zemského povrchu nezvýšila o viac ako 
2°C v porovnaní s hodnotami z obdobia 
pred industrializáciou. Podľa poslednej 
hodnotiacej správy Medzivládneho výboru 
pre zmenu klímy (IPCC) je na dosiahnutie 
stanoveného cieľa nevyhnutné, aby sa 
celosvetové emisie skleníkových plynov 
prestali zvyšovať najneskôr v roku 2020. 
Nedávne vedecké zistenia ukazujú, že 
koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší 
sa musí znížiť pod 350 častíc na milión, 
čo znamená cieľ znížiť skleníkové plyny o 
60 % do roku 2030.  To predpokladá 
zintenzívnenie úsilia Spoločenstva a rýchle 
zapojenie vyspelých krajín, ako aj podporu 
účasti rozvojových krajín na procese 
znižovania emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže klimatická situácia je vážnejšia ako v minulosti, hoci nedávne fórum uskutočnené v 
švédskom Tällbergu za účasti vedcov z NASA a zo Štokholmského inštitútu pre životné 
prostredie naznačilo, že musíme znížiť atmosferický CO2 na úroveň pod 350 častíc na milión, 
aby sme zabránili katastrofickým účinkom.  Donedávna bola na základe vedeckého konsenzu 
stanovená bezpečná zóna na zabránenie najhorším následkom zmeny klímy na 450 ppm, ale v 
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súčasnosti nové zistenia ukazujú, že kritická úroveň začína už pri 350 ppm. Znamenalo by to 
zníženie aspoň o 60 % emisií skleníkových plynov do roku 2030 a o 100 % do roku 2050.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel emisií „nedávno industrializovaných krajín“ treba stanoviť 
ako cieľ zabezpečenie ich účasti, a nie len vyzývanie k tejto účasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel emisií „nedávno industrializovaných krajín“ treba stanoviť 
ako cieľ zabezpečenie ich účasti, a nie len vyzývanie k tejto účasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
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Vittorio Prodi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20 % nižších, než sú hodnoty z roku 
1990 a o 30 % nižších v prípade, ak sa k 
podobným zníženiam emisií skleníkových 
plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade so svojou zodpovednosťou. 
Do roku 2050 by mala byť úroveň 
celosvetových emisií skleníkových plynov 
o 50 % nižšia než v roku 1990. 
Na dosiahnutí uvedeného zníženia emisií 
sa majú podieľať všetky hospodárske 
odvetvia.

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20 % nižších, než sú hodnoty z roku 
1990 a o 30 % nižších v prípade, ak sa k 
podobným zníženiam emisií skleníkových 
plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade so svojou zodpovednosťou. 
Do roku 2050 by mala byť úroveň 
celosvetových emisií skleníkových plynov 
o 80 % nižšia než v roku 1990. 
Na dosiahnutí uvedeného zníženia emisií 
sa majú podieľať všetky hospodárske 
odvetvia a na všetky využitia fosílnych 
palív by sa mali vzťahovať rovnaké 
pravidlá, aby sa zaručilo, že v celom 
systéme bude v plnej miere viditeľná 
minimalizácia nákladov a úsilia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20% nižších, než sú hodnoty z roku 1990 
a o 30% nižších v prípade, ak sa k 
podobných zníženiam emisií skleníkových 

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20 % nižších, než sú hodnoty z roku 
1990 a o 30 % nižších v prípade, ak sa k 
podobným zníženiam emisií skleníkových 
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plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností
a v súlade s ich zodpovednosťou. Do roku 
2050 by mala byť úroveň celosvetových 
emisií skleníkových plynov o 50 % nižšia 
než v roku 1990. Na dosiahnutí uvedeného 
zníženia emisií sa majú podieľať všetky 
hospodárske odvetvia.

plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade so svojou zodpovednosťou. 
Uznala tiež, že do roku 2050 by mala byť 
úroveň celosvetových emisií skleníkových 
plynov o 50 % nižšia než v roku 1990 a že 
vyspelé krajiny by mali mať naďalej 
vedúcu úlohu, pričom by sa mali zaviazať 
k spoločnému zníženiu emisií o 60 % až 
80 %. Na dosiahnutí uvedeného zníženia 
emisií sa majú podieľať všetky 
hospodárske odvetvia vrátane lodnej 
a leteckej dopravy. Svojím začlenením do 
systému Spoločenstva sa letecká doprava 
podieľa 20 % a 30 % na znížení emisií. 
Kým sa lodná doprava nezačlení do 
systému Spoločenstva, čo by sa malo stať 
najneskôr do roku 2015, emisie z lodnej 
dopravy sa musia zahrnúť do rozhodnutia 
o úsilí členských štátov splniť do roku 
2020 záväzky Spoločenstva týkajúce sa 
znižovania emisií skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN dopĺňa k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3 spravodajcu ciele
priemyselných krajín stanovené v záveroch Európskej rady z marca 2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20 % nižších, než sú hodnoty z roku 

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20 % nižších, než sú hodnoty z roku 
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1990 a o 30 % nižších v prípade, ak sa k 
podobným zníženiam emisií skleníkových 
plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade so svojou zodpovednosťou. 
Do roku 2050 by mala byť úroveň 
celosvetových emisií skleníkových plynov 
o 50 % nižšia než v roku 1990. 
Na dosiahnutí uvedeného zníženia emisií 
sa majú podieľať všetky hospodárske 
odvetvia.

1990 a o 30 % nižších v prípade, ak sa k 
podobným zníženiam emisií skleníkových 
plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade so svojou zodpovednosťou. 
Do roku 2050 by mala byť úroveň 
celosvetových emisií skleníkových plynov 
o 50 % nižšia než v roku 1990. 
Na dosiahnutí uvedeného zníženia emisií 
sa majú podieľať všetky hospodárske 
odvetvia vrátane lodnej a leteckej 
dopravy. Svojím začlenením do systému 
Spoločenstva sa letecká doprava podieľa 
20 % a 30 % na znížení emisií. (za 
predpokladu, že sa ostatné vyspelé krajiny 
a ostatní významní pôvodcovia emisií 
skleníkových plynov pripoja k budúcej 
medzinárodnej dohode) prostredníctvom 
jej zahrnutia do systému Spoločenstva. 
Kým sa lodná doprava nezačlení do 
systému Spoločenstva, čo by sa malo 
uskutočniť najneskôr do roku 2015, 
emisie z lodnej dopravy sa musia zahrnúť 
do rozhodnutia o úsilí členských štátov 
splniť do roku 2020 záväzky Spoločenstva 
v oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je vyjasnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 

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

predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby sa mohlo 
hospodárne uskutočniť zníženie emisií
skleníkových plynov aspoň o 40 % 
v porovnaní s úrovňou emisií 
zaznamenanou v roku 1990, emisné kvóty 
pridelené týmto zariadeniam by sa mali 
upraviť podľa odvetví, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva a ktoré 
vynakladajú dve tretiny úsilia o zníženie 
emisií, pričom overené údaje o emisiách 
boli namerané v roku 2005, ktorý je 
rokom, od ktorého sa toto úsilie berie do 
úvahy.

Or. en

Odôvodnenie

Donedávna bola na základe vedeckého konsenzu stanovená bezpečná zóna na zabránenie 
najhorším následkom zmeny klímy na 450 ppm, ale v súčasnosti nové zistenia ukazujú, že 
kritická úroveň začína už pri 350 ppm. Znamenalo by to zníženie aspoň o 60 % emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 a o 100 % do roku 2050. Aby sa toto zníženie dosiahlo 
predvídateľným a hospodárnym spôsobom, cieľ znížiť emisie do roku 2020 musí byť 
ambicióznejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

pridelené týmto zariadeniam by sa mali 
stanoviť v rámci limitu, ktorý zodpovedá 
dvom tretinám cieľovej hodnoty zníženia 
emisií Spoločenstva o 30 % do roku 2020. 
Komisia by mala najneskôr do 30. júna 
2010 určiť celkový limit na rok 2020, ako 
aj rozdelenie kvót, s ktorými sa bude 
obchodovať formou aukcie, medzi členské 
štáty a lineárny faktor znižovania emisií 
vzhľadom na overené úrovne emisií v 
roku 2005.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa 4. hodnotiacej správy Medzivládnej komisie pre zmenu klímy (IPCC) je 50 % 
pravdepodobnosť, že sa udrží teplotný nárast o +2°C, sa predpokladá, že priemyselné krajiny 
do roku 2020 znížia svoje emisie na domácej úrovni o 25 až 40 % v porovnaní s rokom 1990, 
a okrem toho sa predpokladá významný odklon od podnikov, ako je bežné pre strany, na ktoré 
sa nevzťahuje príloha I.  Čím dlhšie budú odklady, tým drahšie bude znižovanie emisií. EÚ by 
preto mala prijať 30 % cieľové znižovanie emisií ako východiskový bod pre domáce 
opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 
predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby 
Spoločenstvo mohlo hospodárne 
uskutočniť svoj záväzok – znížiť emisie 
skleníkových plynov aspoň o 20% 
v porovnaní s úrovňou emisií 
zaznamenanou v roku 1990, mali by sa 
týmto zariadeniam do roku 2020 
prideľovať emisné kvóty nižšie o 21 % 
v porovnaní s úrovňou emisií týchto 
zariadení nameranou v roku 2005. Pokiaľ 
ide o možné 30 % zníženie emisií 
skleníkových plynov pod úrovňou emisií z 
roku 1990, množstvo emisných kvót 
pridelených týmto zariadeniam by sa malo 
určiť do 30. júna 2009.

Or. en
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Odôvodnenie

Ak sa má v roku 2009 dospieť ku globálnej dohode, je potrebné presne vypracovať 
dosiahnutie 30 % cieľa. Do 30. júna 2009 (v súčasnom návrhu 2010) Komisia taktiež určí, v 
ktorých energeticky náročných odvetviach alebo pododvetviach môže prísť k presunom emisií 
CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(4) S cieľom prispieť k dosiahnutiu týchto 
dlhodobých cieľov je vhodné stanoviť 
predvídateľný postup, podľa ktorého by sa 
mali znižovať emisie zariadení patriacich 
do systému Spoločenstva. Aby 
Spoločenstvo mohlo hospodárne 
uskutočniť svoj záväzok – znížiť emisie 
skleníkových plynov aspoň o 20% 
v porovnaní s úrovňou emisií 
zaznamenanou v roku 1990, mali by sa 
týmto zariadeniam do roku 2020 
prideľovať emisné kvóty nižšie o 21 % 
v porovnaní s úrovňou emisií týchto 
zariadení nameranou v roku 2005. 
S cieľom dosiahnuť zmenu zníženia 
z 20 % na 30 % by pre EÚ ETS bolo 
užitočné, aby sa hneď pristúpilo 
k zníženiu emisií o 25 %.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(5) S cieľom posilniť istotu a zlepšiť 
predvídateľnosť systému Spoločenstva je 
potrebné konkretizovať ustanovenia na 
zvýšenie podielu systému Spoločenstva na 
dosahovaní celkového zníženia o viac než 
40 %, a to najmä so zreteľom na 
dosiahnutie zníženia, ktoré je z vedeckého 
hľadiska považované za nevyhnutné, ak 
nemá dôjsť k nebezpečným zmenám klímy.
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Or. en

Odôvodnenie

Donedávna bola na základe vedeckého konsenzu stanovená bezpečná zóna na zabránenie 
najhorším následkom zmeny klímy na 450 ppm, ale v súčasnosti nové zistenia ukazujú, že 
kritická úroveň začína už pri 350 ppm. Znamenalo by to zníženie aspoň o 60 % emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 a o 100 % do roku 2050. Aby sa toto zníženie dosiahlo 
predvídateľným a hospodárnym spôsobom, cieľ znižovania emisií musí byť ambicióznejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Podľa 4. hodnotiacej správy Medzivládnej komisie pre zmenu klímy (IPCC) je 50 % 
pravdepodobnosť, že sa udrží teplotný nárast o +2°C, sa predpokladá, že priemyselné krajiny 
do roku 2020 znížia svoje emisie na domácej úrovni o 25 až 40 % v porovnaní s rokom 1990, 
a okrem toho sa predpokladá významný odklon od podnikov, ako je bežné pre strany, na ktoré 
sa nevzťahuje príloha I..  Čím dlhšie budú odklady, tým drahšie bude znižovanie emisií. EÚ by 
preto mala prijať 30 % cieľové znižovanie emisií ako východiskový bod pre domáce 
opatrenia..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
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Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(5) S cieľom posilniť istotu a zlepšiť 
predvídateľnosť systému Spoločenstva po 
uzavretí medzinárodnej dohody je 
potrebné konkretizovať ustanovenia na 
zvýšenie podielu systému Spoločenstva na 
dosahovaní celkového zníženia o viac než 
20 %, a to najmä vzhľadom na cieľ 
Európskej rady dosiahnuť do roku 2020 
zníženie o 30 %, ktoré je z vedeckého 
hľadiska považované za nevyhnutné 
na zabránenie nebezpečným zmenám 
klímy, za predpokladu, že sa ostatné 
rozvinuté krajiny zaviažu 
k porovnateľnému zníženiu emisií 
a rozvojové krajiny s vyspelejším 
hospodárstvom prispejú primerane 
k miere svojej zodpovednosti a príslušných 
schopností. Musí sa zabezpečiť 
spravodlivé rozdelenie zaťaženia 
medzi systém Spoločenstva a iné odvetia 
hospodárstva, ktoré sa bude zakladať 
na vedeckých dôkazoch.

Or. en

Odôvodnenie

Každé ďalšie zníženie emisií zo strany EÚ musí byť v súlade s rovnocennými opatreniami 
krajín, ktorým hrozí riziko presunu emisií CO2. Je to v súlade so závermi predsedníctva Rady 
EÚ, ktoré zasadalo 8. a 9. marca 2008.  Vedecky odôvodnené potreby sa môžu zmeniť s 
rozširujúcimi sa poznatkami. Musí sa zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi 
sektorom ETS (systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami) a sektorom, na ktorý sa 
nevzťahuje ETS, a to na základe vedeckých dôkazov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(5) S cieľom posilniť istotu a zlepšiť 
predvídateľnosť systému Spoločenstva je 
potrebné konkretizovať ustanovenia na 
zvýšenie podielu systému Spoločenstva na 
dosahovaní celkového zníženia o viac než 
20 %, a to najmä vzhľadom na cieľ 
Európskej rady dosiahnuť do roku 2020 
zníženie o 30 %, ktoré je z vedeckého 
hľadiska považované za nevyhnutné 
na zabránenie nebezpečným zmenám 
klímy, za predpokladu, že sa ostatné 
rozvinuté krajiny zaviažu 
k porovnateľnému zníženiu emisií 
a rozvojové krajiny s vyspelejším 
hospodárstvom prispejú primerane k 
miere svojej zodpovednosti a príslušných 
schopností. Musí sa zabezpečiť 
spravodlivé rozdelenie zaťaženia 
medzi systém Spoločenstva a iné odvetia 
hospodárstva, ktoré sa bude zakladať 
na vedeckých dôkazoch.

Or. en

Odôvodnenie

Každé ďalšie zníženie emisií zo strany EÚ musí byť v súlade s rovnocennými opatreniami 
krajín, ktorým hrozí riziko presunu emisií CO2. Je to v súlade so závermi predsedníctva Rady 
EÚ, ktoré zasadalo 8. a 9. marca 2008. Vedecky založené potreby sa môžu zmeniť s 
rozširujúcimi sa poznatkami. Musí sa zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi 
sektorom ETS (systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami) a sektorom, na ktorý sa 
nevzťahuje ETS, a to na základe vedeckých dôkazov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť istotu a zlepšiť 
predvídateľnosť systému Spoločenstva je 

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

potrebné konkretizovať ustanovenia na 
zvýšenie podielu systému Spoločenstva na 
dosahovaní celkového zníženia o viac než 
20%, a to najmä vzhľadom na cieľ 
Európskej rady dosiahnuť do roku 2020 
zníženie o 30%, ktoré je z vedeckého 
hľadiska považované za nevyhnutné, ak 
nemá dôjsť k nebezpečným zmenám klímy.
Potom, ako sa určí, že emisie sa majú 
znížiť o 30 %, by sa malo preskúmať 
celosvetové zníženie emisií, pričom sa 
zohľadnia tretie krajiny. Treba 
zabezpečiť, aby sa zaťaženie 
vychádzajúce z vedeckých predpokladov 
spravodlivo rozdelilo medzi systém 
Spoločenstva a ostatné hospodárske 
odvetvia.

Or. pl

Odôvodnenie

V súlade so závermi predsedníctva Rady Európskej únie z 8. a 9. marca 2008 musí každé 
ďalšie zníženie emisií v Európskej únii zodpovedať porovnateľným opatreniam v tretích 
krajinách vykazujúcim vysoké riziko emisií CO2. Vedecky zistená potreba zníženia emisií sa 
možno zmení primerane k rozvoju stavu znalostí. Malo by sa zabezpečiť, aby sa zaťaženie 
vychádzajúce z vedeckých premís spravodlivo rozdelilo medzi odvetvia spadajúce pod systém 
obchodovania s emisiami a odvetvia, ktoré do neho nepatria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť istotu a zlepšiť 
predvídateľnosť systému Spoločenstva je 
potrebné konkretizovať ustanovenia na 
zvýšenie podielu systému Spoločenstva na 
dosahovaní celkového zníženia o viac než 
20%, a to najmä vzhľadom na cieľ 
Európskej rady dosiahnuť do roku 2020 
zníženie o 30%, ktoré je z vedeckého 

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

považuje za nevyhnutné, ak nemá dôjsť k 
zmenám klímy.

Or. pl

Odôvodnenie

Nepodložené tézy úzkej príčinnej súvislosti medzi emisiami skleníkových plynov spôsobenými 
človekom a pozorovanými zmenami klímy podporuje len časť vedeckej obce. Existujú vážne 
domnienky, že pozorované zmeny klímy majú prírodný charakter alebo súvisia s inými faktormi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Nedávne vedecké zistenia ukazujú, že 
v snahe odvrátiť nebezpečné 
antropogénne zasahovanie do 
klimatického systému sa musí znížiť 
koncentrácia oxidu uhličitého na úroveň 
pod 350 častíc na milión, čo sa prejaví na 
cieľovom znížení emisií skleníkových 
plynov v rámci Spoločenstva o 40 % do 
roku 2020 a o 60 % do roku 2030. Tento 
cieľ a záväzok by sa mal presadzovať v 
rokovaniach o budúcej medzinárodnej 
dohode.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Zatiaľ čo potenciál systému 
Spoločenstva potvrdzujú skúsenosti z 

(7) Zatiaľ čo potenciál systému 
Spoločenstva potvrdzujú skúsenosti z 
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prvého obdobia obchodovania 
a dokončenie národných alokačných 
plánov bude pre druhé obdobie 
obchodovania znamenať významné 
zníženie emisií do roku 2012, pri 
preskúmaní sa potvrdilo, že je nevyhnutné 
zabezpečiť lepšie harmonizovaný systém 
obchodovania s emisiami, aby sa lepšie 
využili výhody, ktoré poskytuje systém 
obchodovania s emisiami, aby sa zabránilo 
narušeniam vnútorného trhu a aby sa 
uľahčilo prepojenie jednotlivých systémov 
obchodovania s emisiami. Okrem toho je 
potrebné zabezpečiť lepšiu 
predvídateľnosť a rozšíriť rozsah 
pôsobnosti systému začlenením nových 
odvetví a nových plynov s cieľom posilniť 
signál ceny oxidu uhličitého tak, aby sa 
podnietili potrebné investície a ponúknuť 
nové možnosti zníženia emisií, čo bude 
viesť k nižším celkovým nákladom na 
zníženie a zvýšeniu efektívnosti systému.

prvého obdobia obchodovania 
a dokončenie národných alokačných 
plánov bude pre druhé obdobie 
obchodovania znamenať významné 
zníženie emisií do roku 2012, pri 
preskúmaní sa potvrdilo, že je nevyhnutné 
zabezpečiť lepšie harmonizovaný systém 
obchodovania s emisiami, aby sa lepšie 
využili výhody, ktoré poskytuje systém 
obchodovania s emisiami, aby sa zabránilo 
narušeniam vnútorného trhu a aby sa 
uľahčilo prepojenie jednotlivých systémov 
obchodovania s emisiami.

Or. pl

Odôvodnenie

Vedecká obec otázku zmien klímy ešte úplne neobjasnila, takže povinné rozšírenie pôsobnosti 
systému na nové odvetvia a plyny nie je oprávnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Stojaté stromy, ako aj drevo a jeho 
deriváty predstavujú veľmi dôležitý zdroj 
zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého. Okrem toho sa úžitkové drevo 
nahrádzaním fosílnej energie podieľa na 
boji proti skleníkovým plynom. Z toho 
vyplýva, že lesy predstavujú skutočné 
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zásoby prírodného uhlíka, pričom sa však 
tento uhlík pri vyrúbavaní a spaľovaní 
lesov uvoľňuje do ovzdušia, a preto je 
dôležité zaviesť mechanizmy na ochranu 
lesov s cieľom zmierniť zmeny klímy.

Or. fr

Odôvodnenie

Zmeny vo využívaní pôdy (napr. odlesňovanie v tropických oblastiach) majú 20 % podiel na 
celosvetových emisiách skleníkových plynov. Čo sa týka samotného odlesňovania, celosvetové 
ročné emisie skleníkových plynov, ktoré sú s ním spojené, dosahujú 6 miliárd ton CO2. Len vo 
Francúzsku predstavuje samotné ukladanie 15,6 miliónov ton uhlíka a zachytáva sa ním 10 % 
emisií skleníkových plynov. Výška náhrady sa odhaduje na 14 miliónov ton uhlíka. Bez lesov a 
bez dreva by Francúzsko vypúšťalo o 108 miliónov ton oxidu uhličitého viac, čo by bolo 20 % 
navyše.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7b) Berúc do úvahy dôležitý potenciál, 
ktorý má lesné hospodárstvo pri 
zmierňovaní otepľovania klímy, je vhodné 
zaviesť stimulujúce opatrenia na jeho 
zhodnotenie a rozvoj s ohľadom na 
ostatné funkcie lesov.

Or. fr

Odôvodnenie

So zreteľom na správu medzinárodného panelu pre zmenu klímy (GIEC) z roku 2007, v ktorej 
sa uvádza: vypracovanie dlhodobých stratégií pre trvalo udržateľný rozvoj lesov, cieľom 
ktorých je zachovať alebo zvýšiť zásoby uhlíka v lesoch a zároveň produkovať úžitkové drevo, 
drvené drevo, drevo na energiu, bude veľmi prínosné v oblasti zmierňovania zmeny klímy. Za 
zmienku stojí uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007, v ktorom Parlament 
vyzval Európsku komisiu, aby niektoré činnosti spojené s lesným hospodárstvom zaradila do 
systému ETS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Treba zosúladiť smernicu 
2003/87/ES týkajúcu sa ustanovení 
uvedených v Kjótskom protokole, ktoré sa 
týkajú činností spojených s využívaním 
krajiny (Land Use, Land Use Change and 
Forestry – LULUCF), so zmenou vo 
využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom.

Or. fr

Odôvodnenie

Kjótskym protokolom sa rozvinutým krajinám uvedeným v prílohe B prideľujú kvantitatívne 
ciele znižovania emisií skleníkových plynov. Vo viacerých článkoch sa spomínajú činnosti 
LULUCF (z angl. Land Use, Land Use Change and Forestry), tzn. zalesňovanie, opätovné 
zalesňovanie, odlesňovanie, správa lesov, správa poľnohospodárskej pôdy, správa pôdy na 
spásanie, opätovná výsadba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Treba v plnej miere prepojiť systém 
obchodovania s emisiami v EÚ (EÚ ETS) 
s projektovými mechanizmami Kjótskeho 
protokolu tým, že sa činnosti LULUCF 
začlenia do rozsahu pôsobnosti smernice 
2003/87/ES.

Or. fr
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Odôvodnenie

Smernica 2004/101/ES z 27. 10. 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES, zo 
svojho rozsahu pôsobnosti vylučuje činnosti spojené s lesným hospodárstvom a 
s poľnohospodárstvom. Lesnícky priemysel a niektoré environmentálne organizácie 
podporujú začlenenie činností LULUCF do ETS. Zdôrazňujú rozhodujúci vplyv týchto 
činností na zmeny klímy: v skutočnosti sa odlesňovanie podieľa 20 % na celosvetových 
emisiách skleníkových plynov.  Začlenenie týchto činností by bolo tiež jedným z prostriedkov 
ako podporovať trvalo udržateľný rozvoj v priemyselne nerozvinutých krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) Komisia by mala preskúmať 
možnosti začlenenia činností LULUCF do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES 
so zreteľom na návrhy predložené na 
konferencii na Bali a so zreteľom na 
technický pokrok. Legislatívny návrh v 
tejto oblasti by mala predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr do konca roka 2008.

Or. fr

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty vyčítajú Európskej komisii, že dostatočne neodôvodnila svoje 
rozhodnutie vylúčiť činnosti LULUCF, a ľutujú tento jej krok, nakoľko ju Európska rada vo 
svojich záveroch z 9. marca 2007, ako aj Európsky parlament v uznesení z 15. 11. 2007 o 
klimatickej konferencii na Bali vyzvali, aby preskúmala začlenenie činností LULUCF do ETS.
Začlenenie týchto činností v rozvojových krajinách by predstavovalo nezanedbateľný zdroj 
financií, ktorý by dokázal zabezpečiť ochranu biodiverzity a rehabilitáciu znehodnotených 
lesov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Systém Spoločenstva je potrebné 
rozšíriť na ďalšie zariadenia, v ktorých je 
možné monitorovať emisie, podávať 
správy o emisiách a overovať emisie s 
rovnakou úrovňou presnosti, aká sa 
vzťahuje na požiadavky týkajúce sa 
monitorovania, podávania správ 
a overovania, ktoré sú platné v súčasnosti.

(9) Systém Spoločenstva je potrebné 
rozšíriť na ďalšie zariadenia, v ktorých je 
možné monitorovať emisie, podávať 
správy o emisiách a overovať emisie za 
primerané administratívne náklady s 
rovnakou úrovňou presnosti, aká sa 
vzťahuje na požiadavky týkajúce sa 
monitorovania, podávania správ 
a overovania, ktoré sú platné v súčasnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Formulácia „je potrebné rozšíriť na ďalšie zariadenia“ v odôvodnení je príliš všeobecná. 
Rozšíriť by sa malo iba vtedy, keď sa zachovajú primerané administratívne náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Hoci emisie skleníkových plynov z 
cestnej a lodnej dopravy sa stále zvyšujú, 
na to, aby Komisia mohla rozhodnúť o 
tom, či obchodovanie s emisiami je 
najvhodnejším prostriedkom znižovania 
emisií skleníkových plynov v týchto 
odvetviach, je potrebná podrobnejšia 
analýza vrátane komplexnej analýzy 
nákladov a výnosov.  Komisia musí okrem 
toho rozhodnúť, ktorý systém 
obchodovania s emisiami je najúčinnejší 
pre spomenuté odvetvia: EÚ ETS alebo 
iný samostatný systém (ktorý môže alebo 
nemusí byť spojený s EÚ ETS).  Emisie z 
cestnej a lodnej dopravy preto nie sú 
súčasťou tohto návrhu.  V roku 2010 
Komisia predloží návrh na začlenenie 
alebo nezačlenenie týchto odvetví do EÚ 
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ETS.

Or. nl

Odôvodnenie

Komisia musí rozhodnúť, či by bolo efektívne začleniť lodnú a cestnú dopravu do EÚ ETS 
alebo či by najväčšie výhody prinieslo vytvorenie samostatného systému obchodovania s 
emisiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vylúčenie malých zariadení z obchodovania s emisiami je myslené dobre, ale navrhovaná 
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prahová hodnota 10 000 ton CO2  ročne by sa mohla využiť na to, aby sa lodná a letecká 
doprava nezačlenila do EÚ ETS. Emisie väčšiny súkromných lietadiel sa znížia. Najlepším 
riešením je preto uviesť stacionárne zariadenia. Ako zodpovedný subjekt je pre leteckú 
dopravu zvolený letecký prevádzkovateľ namiesto lietadla. Ako niektorí zdôvodňovali, 
zodpovedný subjekt pre lodnú dopravu by mala byť loď, ale loď pravdepodobne uvoľňuje 
menej ako 10 000 ton emisií CO2 ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Amalia Sartori

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(10) Keď malé zariadenia, ktorých emisie 
neprekračujú prah 50 000 ton CO2 ročne, 
podliehajú rovnocenným opatreniam na 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
najmä pokiaľ ide o daňové opatrenia, mali 
by mať členské štáty k dispozícii postup na 
vylúčenie týchto malých zariadení zo 
systému obchodovania s emisiami, pokiaľ 
sa uvedené opatrenia uplatňujú. Uvedený 
prah emisií zabezpečuje maximálnu 
efektivitu, čo sa týka zníženia 
administratívnych nákladov na každú tonu 
vylúčenú zo systému z dôvodu 
zjednodušenia administratívy. Ako 
výsledok odklonu od päťročných 
alokačných období a s cieľom posilniť 
istotu a zlepšiť predvídateľnosť systému je 
potrebné prijať ustanovenia, ktorými sa 
určí frekvencia revízií povolení na emisie 
skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Účasť malých pôvodcov emisií, ktorí vypúšťajú menej ako 50 000 ton, nie je efektívna z 
hľadiska nákladov, pretože záťaž vyplývajúca z monitorovania a podávania správ o 
dodržiavaní noriem EÚ ETS a administratívne náklady na povoľovanie, overovanie treťou 
stranou a obchodovanie, príp. účasť na aukciách presahuje peňažnú hodnotu 
environmentálnych výhod vyplývajúcich z účasti. Zatiaľ čo 95 % emisií z odvetví zapojených 
do ETS budú naďalej jeho súčasťou, tento prah vo výške 50 kiloton ušetrí pre 75 % zariadení 
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veľké zaťaženie spojené s ETS (správa Európskej agentúry pre životné prostredie za rok 
2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité znížiť administratívnu záťaž pre malých pôvodcov emisií. V prípade, že sa zavedú 
príslušné opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, malým pôvodcom emisií by sa 
mala poskytnúť možnosť vybrať si, či sa zapoja do systému ETS. Malí pôvodcovia emisií 
predstavujú výraznú časť mnohých zariadení patriacich do systému ETS, hoci vypúšťajú iba 
2,5 % emisií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Anne Ferreira

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Linda McAvan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Adlib Express Watermark



AM\732961SK.doc 31/87 PE409.565v01-00

SK

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(10) Keď malé zariadenia, ktorých emisie 
neprekračujú prah 25 000 ton CO2 ročne, 
podliehajú rovnocenným opatreniam na 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
najmä pokiaľ ide o daňové opatrenia, mali 
by mať členské štáty k dispozícii postup na 
vylúčenie týchto malých zariadení zo 
systému obchodovania s emisiami, pokiaľ 
sa uvedené opatrenia uplatňujú. Uvedený 
prah emisií zabezpečuje maximálnu 
efektivitu, čo sa týka zníženia 
administratívnych nákladov na každú tonu 
vylúčenú zo systému z dôvodu 
zjednodušenia administratívy. Ako 
výsledok odklonu od päťročných 
alokačných období a s cieľom posilniť 
istotu a zlepšiť predvídateľnosť systému je 
potrebné prijať ustanovenia, ktorými sa 
určí frekvencia revízií povolení na emisie 
skleníkových plynov. V prípade zariadení, 
ktoré nie sú súčasťou systému 
Spoločenstva, sa množstvo kvót, ktoré sa 
majú vydať od 1. januára 2013, zníži o 
príslušné množstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Zvýšením prahovej hodnoty emisií na 25 000 sa pre 6 300 (a nie 4 200) malých zariadení 
odstráni administratívna záťaž systému, ale celkové emisie sa znížia iba o 2,4 %. Vyžaduje sa 
aj úprava príslušným znížením na celkovú maximálnu hodnotu emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zmenou prahovej hodnoty na 25 000 ton CO2 ročne klesne celkový počet účastníkov o 55 %, 
zatiaľ čo množstvo začlenených emisií klesne len o 2,4 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
John Bowis, John Purvis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Keď malé zariadenia, ktorých emisie 
neprekračujú prah 10 000 ton CO2 ročne, 
podliehajú rovnocenným opatreniam na 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
najmä pokiaľ ide o daňové opatrenia, mali 
by mať členské štáty k dispozícii postup na 
vylúčenie týchto malých zariadení zo 
systému obchodovania s emisiami, pokiaľ 
sa uvedené opatrenia uplatňujú. Uvedený 

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Komisia v svojom hodnotení vplyvu konštatuje, že umožniť zariadeniam s emisiami nižšími 
ako 25 000 t CO2, aby sa nezapojili do systému EÚ ETS, je z hľadiska nákladov stále 
efektívne . Malí pôvodcovia emisií by mali prijať záväzok k znižovaniu emisií, ale to možno 
dosiahnuť menej náročným spôsobom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

istotu a zlepšiť predvídateľnosť systému je 
potrebné prijať ustanovenia, ktorými sa 
určí frekvencia revízií povolení na emisie 
skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Zmenou prahovej hodnoty na 25 000 ton CO2 ročne klesne celkový počet účastníkov o 55 %, 
zatiaľ čo množstvo začlenených emisií klesne len o 2,4 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(11) Pri výpočtoch od stredu obdobia 2008 
až 2012 by sa mal celkový objem kvót pre 
Spoločenstvo lineárne znižovať, čím sa 
v systéme obchodovania s emisiami 
zabezpečí postupné a predvídateľné 
znižovanie emisií. Množstvo kvót by sa 
malo znížiť o lineárny faktor v porovnaní 
s ročným priemerom celkového množstva 
kvót vydaných členskými štátmi v súlade 
s rozhodnutiami Komisie o národných 
alokačných plánoch členských štátov na 
obdobie rokov 2008 až 2012, aby systém 
Spoločenstva hospodárne prispieval 
k dosiahnutiu záväzku Spoločenstva znížiť 
celkové množstvo emisií do roku 2020 
aspoň o 40 %. 

Or. en

Odôvodnenie

Donedávna bola na základe vedeckého konsenzu stanovená bezpečná zóna na zabránenie 
najhorším následkom zmeny klímy na 450 ppm, ale v súčasnosti nové zistenia ukazujú, že 
kritická úroveň začína už pri 350 ppm. Znamenalo by to zníženie aspoň o 60 % emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 a o 100 % do roku 2050. Aby sa toto zníženie dosiahlo 
predvídateľným a hospodárnym spôsobom, cieľ znižovania emisií musí byť ambicióznejší. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Pri výpočtoch od stredu obdobia 2008 
až 2012 by sa mal celkový objem kvót pre 
Spoločenstvo lineárne znižovať, čím sa 
v systéme obchodovania s emisiami 
zabezpečí postupné a predvídateľné 
znižovanie emisií. Ročný pokles kvót by sa 
mal rovnať 1,74 % z kvót vydaných 
členskými štátmi v súlade s rozhodnutiami 

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

množstvo emisií do roku 2020 aspoň 
o 30 %. Lineárny faktor zodpovedajúci 
tomuto zníženiu by mala Komisia 
predložiť v roku 2010.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(11) Pri výpočtoch od stredu obdobia 2008 
až 2012 by sa mal celkový objem kvót pre 
Spoločenstvo lineárne znižovať, čím sa 
v systéme obchodovania s emisiami 
zabezpečí postupné a predvídateľné 
znižovanie emisií. Ročný pokles kvót by sa 
mal zaviesť so zreteľom na overené údaje 
o emisiách a mal by zodpovedať takej 
úrovni, aby systém Spoločenstva 
hospodárne prispieval k dosiahnutiu 
záväzku Spoločenstva znížiť celkové 
množstvo emisií do roku 2020 aspoň 
o 30 %.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa 4. hodnotiacej správy Medzivládnej komisie pre zmenu klímy (IPCC) je 50 % 
pravdepodobnosť, že sa udrží teplotný nárast o +2°C, sa predpokladá, že priemyselné krajiny 
do roku 2020 znížia svoje emisie na domácej úrovni o 25 až 40 % v porovnaní s rokom 1990, 
a okrem toho sa predpokladá významný odklon od podnikov, ako je bežné pre strany, na ktoré 
sa nevzťahuje príloha I.   Čím dlhšie budú odklady, tým drahšie bude znižovanie emisií. EÚ by 
preto mala prijať 30 % cieľové znižovanie emisií ako východiskový bod pre domáce 
opatrenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. pl

Odôvodnenie

Z hospodárskej účinnosti, ktorá je vyjadrená v grafoch, vyplýva, že lineárne znižovanie emisií 
skleníkových plynov nie je možné. Lineárne sa dá zobraziť len smer trendov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 
o 21 % v porovnaní s úrovňou z roku 
2005, pričom sa zohľadňuje vplyv 
rozšíreného rozsahu pôsobnosti od obdobia 
rokov 2005 až 2007 do obdobia rokov 
2008 až 2012 a údaje o emisiách z roku 
2005 v prípade odvetvia, ktorého sa týka 

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 
o 40 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990 
do roku 2020, pričom odvetvia, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, 
vynakladajú dve tretiny úsilia o zníženie 
emisií a overené údaje o emisiách z roku 
2005, od ktorého sa toto úsilie berie do 
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obchodovanie s emisiami, použité pri 
hodnotení národných alokačných plánov 
Bulharska a Rumunska na obdobie rokov 
2008 až 2012, čo vedie k vydaniu 
maximálneho možného množstva 1 720 
miliónov kvót na rok 2020. Presné 
množstvá emisií sa vypočítajú po tom, ako 
členské štáty vydajú kvóty podľa 
rozhodnutí Komisie o svojich národných 
alokačných plánoch na obdobie rokov 2008 
až 2012, keďže schválenie pridelenia kvót 
pre niektoré zariadenia bolo podmienené 
odôvodnením a overením ich emisií. Po 
vydaní kvót na obdobie rokov 2008 až 
2012 Komisia zverejní vydané množstvá 
pre celé Spoločenstvo. V súvislosti so 
zariadeniami, ktoré budú začlenené do 
systému Spoločenstva v období rokov 2008 
až 2012 alebo v období od roku 2013, je 
potrebné množstvá kvót pre celé 
Spoločenstvo upraviť.

úvahy, zohľadňuje sa pritom vplyv 
rozšíreného rozsahu pôsobnosti od obdobia 
rokov 2005 až 2007 do obdobia rokov 
2008 až 2012 a údaje o emisiách z roku 
2005 v prípade odvetvia, ktorého sa týka 
obchodovanie s emisiami, použité pri 
hodnotení národných alokačných plánov 
Bulharska a Rumunska na obdobie rokov 
2008 až 2012. Presné množstvá emisií sa 
vypočítajú po tom, ako členské štáty 
vydajú kvóty podľa rozhodnutí Komisie 
o svojich národných alokačných plánoch 
na obdobie rokov 2008 až 2012, keďže 
schválenie pridelenia kvót pre niektoré 
zariadenia bolo podmienené odôvodnením 
a overením ich emisií. Po vydaní kvót na 
obdobie rokov 2008 až 2012 Komisia 
zverejní vydané množstvá pre celé 
Spoločenstvo. V súvislosti so zariadeniami, 
ktoré budú začlenené do systému 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 2012 
alebo v období od roku 2013, je potrebné 
množstvá kvót pre celé Spoločenstvo 
upraviť.

Or. en

Odôvodnenie

Donedávna bola na základe vedeckého konsenzu stanovená bezpečná zóna na zabránenie 
najhorším následkom zmeny klímy na 450 ppm, ale v súčasnosti nové zistenia ukazujú, že 
kritická úroveň začína už pri 350 ppm. Znamenalo by to zníženie aspoň o 60 % emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 a o 100 % do roku 2050. Aby sa toto zníženie dosiahlo 
predvídateľným a hospodárnym spôsobom, cieľ znižovania emisií musí byť ambicióznejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 

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

rokov 2005 až 2007 do obdobia rokov 
2008 až 2012 a údaje o emisiách z roku 
2005 v prípade odvetvia, ktorého sa týka 
obchodovanie s emisiami, použité pri 
hodnotení národných alokačných plánov 
Bulharska a Rumunska na obdobie rokov 
2008 až 2012. Presné množstvá emisií sa 
vypočítajú po tom, ako členské štáty 
vydajú kvóty podľa rozhodnutí Komisie 
o svojich národných alokačných plánoch 
na obdobie rokov 2008 až 2012, keďže 
schválenie pridelenia kvót pre niektoré 
zariadenia bolo podmienené odôvodnením 
a overením ich emisií. Po vydaní kvót na 
obdobie rokov 2008 až 2012 Komisia 
zverejní vydané množstvá pre celé 
Spoločenstvo. V súvislosti so zariadeniami, 
ktoré budú začlenené do systému 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 2012 
alebo v období od roku 2013, je potrebné 
množstvá kvót pre celé Spoločenstvo 
upraviť.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa 4. hodnotiacej správy Medzivládnej komisie pre zmenu klímy (IPCC) je 50 % 
pravdepodobnosť, že sa udrží teplotný nárast o +2°C, sa predpokladá, že priemyselné krajiny 
do roku 2020 znížia svoje emisie na domácej úrovni o 25 až 40 % v porovnaní s rokom 1990, 
a okrem toho sa predpokladá významný odklon od podnikov, ako je bežné pre strany, na ktoré 
sa nevzťahuje príloha I..   Čím dlhšie budú odklady, tým drahšie bude znižovanie emisií. EÚ 
by preto mala prijať 30 % cieľové znižovanie emisií ako východiskový bod pre domáce 
opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
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Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 
o 21 % v porovnaní s úrovňou z roku 2005, 
čo je viac ako o 30 % menej pod úrovňou 
z roku 1990, pričom sa zohľadňuje vplyv 
rozšíreného rozsahu pôsobnosti od obdobia 
rokov 2005 až 2007 do obdobia rokov 
2008 až 2012 a údaje o emisiách z roku 
2005 v prípade odvetvia, ktorého sa týka 
obchodovanie s emisiami, použité pri 
hodnotení národných alokačných plánov 
Bulharska a Rumunska na obdobie rokov 
2008 až 2012, čo vedie k vydaniu 
maximálneho možného množstva 1 720 
miliónov kvót na rok 2020. Presné 
množstvá emisií sa vypočítajú po tom, ako 
členské štáty vydajú kvóty podľa 
rozhodnutí Komisie o svojich národných 
alokačných plánoch na obdobie rokov 2008 
až 2012, keďže schválenie pridelenia kvót 
pre niektoré zariadenia bolo podmienené 
odôvodnením a overením ich emisií. Po 
vydaní kvót na obdobie rokov 2008 až 
2012 Komisia zverejní vydané množstvá 
pre celé Spoločenstvo. V súvislosti so 
zariadeniami, ktoré budú začlenené do 
systému Spoločenstva v období rokov 2008 
až 2012 alebo v období od roku 2013, je 
potrebné množstvá kvót pre celé 
Spoločenstvo upraviť.

Or. en

Odôvodnenie

Bežným referenčným rokom je rok 1990. Približný percentuálny podiel zníženia CO2, ktorý 
EÚ ETS dosiahne v roku 2020, by sa preto tiež mal uvádzať v porovnaní s úrovňou v roku 
1990. Má to mimoriadny význam pri medzinárodných rokovaniach, počas ktorých EÚ musí 
poukázať na to, čo dosiahla od roku 1990. Údaj 30 % poskytla Európska komisia počas 
vypočutia v EP 15. mája 2008.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(12) Tento príspevok zodpovedá zníženiu 
emisií v roku 2020 v systéme Spoločenstva 
o 21 % v porovnaní s úrovňou z roku 2005, 
čo je približne o 30 % menej pod úrovňou 
z roku 1990, pričom sa zohľadňuje vplyv 
rozšíreného rozsahu pôsobnosti od obdobia 
rokov 2005 až 2007 do obdobia rokov 
2008 až 2012 a údaje o emisiách z roku 
2005 v prípade odvetvia, ktorého sa týka 
obchodovanie s emisiami, použité pri 
hodnotení národných alokačných plánov 
Bulharska a Rumunska na obdobie rokov 
2008 až 2012, čo vedie k vydaniu 
maximálneho možného množstva 1 720 
miliónov kvót na rok 2020. Presné 
množstvá emisií sa vypočítajú po tom, ako 
členské štáty vydajú kvóty podľa 
rozhodnutí Komisie o svojich národných 
alokačných plánoch na obdobie rokov 2008 
až 2012, keďže schválenie pridelenia kvót 
pre niektoré zariadenia bolo podmienené 
odôvodnením a overením ich emisií. Po 
vydaní kvót na obdobie rokov 2008 až 
2012 Komisia zverejní vydané množstvá 
pre celé Spoločenstvo. V súvislosti so 
zariadeniami, ktoré budú začlenené do 
systému Spoločenstva v období rokov 2008 
až 2012 alebo v období od roku 2013, je 
potrebné množstvá kvót pre celé 
Spoločenstvo upraviť.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné uskutočniť nielen úpravy smerom nahor. Je dôležité znížiť celkové množstvo kvót 
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v prípadoch, keď sú zariadenia vyčlenené zo systému EÚ ETS, aby sa zamedzilo zníženiu 
maximálnej hodnoty emisií pre zostávajúce zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Thomas Ulmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
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Amalia Sartori

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(13) Ďalšie úsilie európskeho hospodárstva 
si okrem iného vyžaduje, aby zrevidovaný 
systém Spoločenstva fungoval s čo 
najvyšším stupňom hospodárskej účinnosti 
a na základe plne harmonizovaných 
podmienok prideľovania kvót v rámci 
Spoločenstva. Keďže zníženie emisií je 
zaručené prostredníctvom celkového 
objemu kvót v systéme, hospodárske 
náklady vzniknuté bezplatným 
prideľovaním kvót sa rovnajú nákladom 
na zníženie emisií, zatiaľ čo hospodárske 
náklady vzniknuté obchodovaním 
s kvótami formou aukcie sa rovnajú súčtu 
nákladov na znižovanie emisií a nákladov 
na zostávajúce emisie. Kým obchodovanie 
formou aukcie a bezplatné prideľovanie 
sú pri znižovaní emisií rovnako efektívne, 
obchodovanie s kvótami formou aukcie 
vedie k vyšším celkovým nákladom a je 
preto menej efektívne ako bezplatné 
prideľovanie. Obchodovanie s kvótami 
formou aukcie je však efektívnejšie pri 
znižovaní emisií pochádzajúcich z
odvetvia výroby elektrickej energie, 
pretože výroba elektrickej energie bez 
emisií CO2, ktorá nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, bude výrazne 
výhodnejšia z hľadiska nákladov, pokiaľ 
ide o spaľovacie zariadenia. Bezplatné 
prideľovanie by preto malo predstavovať 
základný princíp prideľovania kvót pre 
priemysel, keďže ide o rovnako efektívny 
a menej nákladný, a teda hospodársky 
najefektívnejší systém.  Obchodovanie 
formou aukcie by však malo predstavovať 
základný princíp prideľovania kvót 
výrobcom elektrickej energie, ktoré je 
v tomto odvetví efektívnejšie. Koncept 
obchodovania formou aukcie v oblasti 
výroby elektrickej energie by mal 
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eliminovať neočakávané zisky a zaručiť, že 
noví účastníci na trhu a hospodárstva 
s nadpriemerným rastom budú mať v rámci 
hospodárskej súťaže rovnakú pozíciu ako 
už existujúce zariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Účinnosť systému obchodovania pri znižovaní emisií závisí výlučne od počtu kvót v systéme.  
Ako sú emisné kvóty napokon prideľované, či prostredníctvom obchodovania formou aukcie 
alebo prostredníctvom využitia referenčných kritérií, nemá žiaden vplyv na celkové množstvo 
kvót, a preto nemá vplyv na environmentálny výsledok, o ktorý sa systém usiluje. Zásadným 
rozdielom medzi týmito dvoma systémami prideľovania emisií sú celkové náklady, ktoré pre 
priemysel vznikajú bezplatným prideľovaním, hospodárske náklady sa rovnajú nákladom na 
znižovanie emisií.  Pokiaľ ide o obchodovanie formou aukcie, hospodárske náklady sa 
rovnajú súčtu nákladov na znižovanie emisií a nákladov vyplývajúcich zo zostávajúcich 
emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(13) Ďalšie úsilie európskeho hospodárstva 
si okrem iného vyžaduje, aby zrevidovaný 
systém Spoločenstva fungoval s čo 
najvyšším stupňom hospodárskej účinnosti 
a na základe plne harmonizovaných 
podmienok prideľovania kvót v rámci 
Spoločenstva. Aukcia by preto mala 
predstavovať základný princíp 
prideľovania, keďže ide o najjednoduchší 
systém, ktorý je vo všeobecnosti 
považovaný za hospodársky najefektívnejší 
pre väčšinu odvetví, na ktoré sa vzťahuje 
systém Spoločenstva. Tento princíp by mal 
eliminovať neočakávané zisky a zaručiť, že 
noví účastníci na trhu a hospodárstva 
s nadpriemerným rastom budú mať v rámci 
hospodárskej súťaže rovnakú pozíciu ako 
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už existujúce zariadenia. Pokiaľ sa 
nedosiahne medzinárodná dohoda, ktorá 
zabezpečí rovnaké podmienky pre 
odvetvia, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva, Komisia by mala hodnotiť 
odvetvia, ktoré čelia neprimerane 
nevýhodným podmienkam v dôsledku 
obchodovania formou aukcie a môžu byť 
z daného systému vyňaté.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré odvetvia budú čeliť neprimerane nevýhodným podmienkam obchodovania formou 
aukcie (napr. energeticky náročné odvetvia). Pre tieto odvetvia by sa mohla zaviesť výnimka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Všetky členské štáty budú musieť 
vynaložiť značné investície, aby do roku 
2020 znížili produkciu oxidu uhličitého vo 
svojich hospodárstvach a členské štáty, 
v ktorých príjem per capita značne 
zaostáva za priemerom Spoločenstva 
a ktorých hospodárstva sa snažia znížiť 
rozdiel oproti bohatším členským štátom, 
budú musieť na zlepšenie energetickej 
účinnosti vynaložiť značné úsilie. 
Vzhľadom na snahy o elimináciu 
narušení hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva a zabezpečenie najvyššieho 
možného stupňa hospodárskej účinnosti 
pri transformácií ekonomík EÚ na 
ekonomiky s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého nie je vhodné zaobchádzať 
s hospodárskymi odvetviami v 
jednotlivých členských štátoch v rámci 
systému Spoločenstva rôzne. Je preto

(14) Je nevyhnutné vyvinúť iné 
mechanizmy na podporu snáh členských 
štátov s relatívne nižším príjmom per 
capita a intenzívnejším očakávaným 
rastom. Podiel 70 % z celkového množstva 
kvót, ktoré budú vydražené, by sa mal 
rozdeliť medzi členské štáty na základe ich 
relatívneho emisného podielu v systéme 
Spoločenstva v roku 2005. 30 % z tohto 
množstva by sa malo prideliť týmto 
členským štátom na účely solidarity a rastu 
v Spoločenstve a použiť na zníženie emisií 
a prispôsobenie sa dôsledkom zmeny 
klímy. Pri rozdeľovaní týchto 30 % by sa 
mali zohľadniť úrovne príjmu per capita v 
roku 2005 a perspektívy rastu členských 
štátov, pričom podiel má byť vyšší pre 
členské štáty s nízkym príjmom per capita 
a vysokou perspektívou rastu. Členské 
štáty s priemerným príjmom per capita, 

Adlib Express Watermark



AM\732961SK.doc 47/87 PE409.565v01-00

SK

nevyhnutné vyvinúť iné mechanizmy na 
podporu snáh členských štátov s relatívne 
nižším príjmom per capita a intenzívnejším 
očakávaným rastom. Podiel 90 %
z celkového množstva kvót, ktoré budú 
vydražené, by sa mal rozdeliť medzi 
členské štáty na základe ich relatívneho 
emisného podielu v systéme Spoločenstva 
v roku 2005. 10 % z tohto množstva by sa 
malo prideliť týmto členským štátom na 
účely solidarity a rastu v Spoločenstve a 
použiť na zníženie emisií a prispôsobenie 
sa dôsledkom zmeny klímy. Pri 
rozdeľovaní týchto 10 % by sa mali 
zohľadniť úrovne príjmu per capita v roku 
2005 a perspektívy rastu členských štátov, 
pričom podiel má byť vyšší pre členské 
štáty s nízkym príjmom per capita a 
vysokou perspektívou rastu. Členské štáty 
s priemerným príjmom per capita, ktorý je 
o viac než 20 % vyšší ako priemerný 
príjem v Spoločenstve, by mali k tomuto 
rozdeleniu prispieť, s výnimkou prípadov, 
keď priame náklady na celkový balík 
odhadnuté v dokumente SEK(2008) 85
prekračujú 0,7 % HDP.

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

Or. pl

Odôvodnenie

Krajiny, ktorých príjem na obyvateľa je v porovnaní s bohatšími členskými štátmi EÚ nízky, 
vyžadujú oveľa väčšiu podporu, ako je 10 % kvót, ktoré sa im dodatočne pridelia. Najlepšou 
podporou týchto krajín by bolo umožniť im, aby sa rozvíjali v takých podmienkach, aké  mali 
bohatšie krajiny Spoločenstva v čase, keď ešte neexistovali obmedzenia emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Riitta Myller

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vynaložiť značné investície, aby do roku 
2020 znížili produkciu oxidu uhličitého vo 
svojich hospodárstvach, a členské štáty, 
v ktorých príjem per capita značne 
zaostáva za priemerom Spoločenstva 
a ktorých hospodárstva sa snažia znížiť 
rozdiel oproti bohatším členským štátom, 
budú musieť na zlepšenie energetickej 
účinnosti vynaložiť značné úsilie. 
Vzhľadom na snahy o elimináciu narušení 
hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva 
a zabezpečenie najvyššieho možného 
stupňa hospodárskej účinnosti 
pri transformácií ekonomík EÚ na 
ekonomiky s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého nie je vhodné zaobchádzať 
s hospodárskymi odvetviami v 
jednotlivých členských štátoch v rámci 
systému Spoločenstva rôzne. Je preto 
nevyhnutné vyvinúť iné mechanizmy na 
podporu snáh členských štátov s relatívne 
nižším príjmom per capita a intenzívnejším 
očakávaným rastom. Podiel 90 % 
z celkového množstva kvót, ktoré budú 
vydražené, by sa mal rozdeliť medzi 
členské štáty na základe ich relatívneho 
emisného podielu v rokoch 2005 až 2007. 
10 % z tohto množstva by sa malo prideliť 
týmto členským štátom na účely solidarity 
a rastu v Spoločenstve s cieľom použiť ich 
na zníženie emisií a prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy. Pri rozdeľovaní 
týchto 10 % by sa mali zohľadniť úrovne 
príjmu per capita v roku 2005 
a perspektívy rastu členských štátov, 
pričom podiel by mal byť vyšší pre členské 
štáty s nízkym príjmom per capita a 
vysokou perspektívou rastu. Členské štáty 
s priemerným príjmom per capita, ktorý je 
vyšší ako priemerný príjem v Spoločenstve
o viac než 20 %, by mali k tomuto 
rozdeleniu prispieť, s výnimkou prípadov, 
keď priame náklady na celkový balík 
odhadnuté v dokumente SEK(2008)85 
prekračujú 0,7 % HDP.

Or. fi
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Odôvodnenie

Rozdeľovanie kvót na emisie by sa nemalo opierať o údaje za jednotlivé roky, ale malo by sa 
namiesto toho vypočítavať na základe priermerných hodnôt za obdobie minimálne dvoch 
rokov. Množstvo emisií sa môže z roka na rok meniť z prirodzených dôvodov, čo znamená, že 
ako referenčný bod by sa do úvahy nemal brať jeden rok, ale skôr obdobie rokov. Okrem toho 
Komisia vo svojom návrhu uvádza, že by štatistiku emisií za rok 2006 zapracovala do 
porovnania hneď, ako bude k dispozícii. Treba mať na zreteli, že základ pre výpočet, ktorý by 
pokrýval niekoľko rokov, nezmení kvóty Komisie za emisie ako celok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Táto smernica by nemala brániť 
žiadnemu členskému štátu v tom, aby 
zachoval alebo zaviedol iné doplnkové 
alebo súbežné politiky či opatrenia, ktoré 
sa zaoberajú celkovým vplyvom odvetví, 
na ktoré sa vzťahuje systém Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na neistotu súvisiacu s najúčinnejšími nástrojmi kontroly emisií skleníkových 
plynov je rozumné umožniť členským štátom dopĺňať systém Spoločenstva, aby sa tak celá 
Únia mohla poučiť z postupov, ktoré sa časom v praxi ukážu ako najlepšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 

(15) Aby bol celkový ekonomický vplyv 
systému Spoločenstva čo najmenší, je 
dôležité, aby sa 80 % výnosov z 
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využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté výnosy 
verejných orgánov z aukcie kvót, berúc do 
úvahy potenciálne znížený príjem z daní zo 
zisku spoločností. Okrem toho výnosy 
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

obchodovania s kvótami formou aukcie 
vrátilo európskym hospodárstvam. 
Členským štátom by sa malo umožniť 
využívať tieto príjmy na poskytovanie 
kompenzácie spotrebiteľom za vyššie ceny 
a podnikom za vyššie náklady, napr. 
znížením deformujúco pôsobiacich daní. 
Rovnako by sa mohli zohľadniť sociálne 
hľadiská. Na základe úsilia vynaloženého 
na boj so zmenou klímy a na 
prispôsobovanie sa jej nevyhnutným 
následkom je vhodné využiť 20 % výnosov 
z obchodovania s kvótami formou aukcie 
na opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a na podporu zalesňovania a opätovného 
zalesňovania, na prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy v rámci EÚ, na 
zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov a uľahčenie 
prispôsobovania rozvojových krajín zmene 
klímy. Tento podiel je podstatne nižší ako 
očakávané čisté výnosy verejných orgánov 
z aukcie kvót, berúc do úvahy potenciálne 
znížený príjem z daní zo zisku spoločností. 
Okrem toho výnosy z aukcie kvót by sa 
mali použiť na pokrytie správnych 
výdavkov vynaložených na riadenie 
systému Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť 
aj predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. en

Odôvodnenie

Účelové vyčleňovanie príjmov zvyšuje sociálne náklady na plnenie cieľov ochrany klímy, 
pretože členské štáty by mohli len v obmedzenej miere vyrovnávať nárast skutočných cien 
oxidu uhličitého poskytnutím náhrady spotrebiteľom prostredníctvom daní z príjmu alebo 
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nižších daní zo zisku spoločností. Preto by sa malo vyčleniť iba 20 % výnosov z obchodovania 
s emisiami formou aukcie, pričom za najdôležitejšie sa považuje obmedziť odlesňovanie atď., 
ako aj zaviesť opatrenia na prispôsobovanie sa zmene klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté 
výnosy verejných orgánov z aukcie kvót, 
berúc do úvahy potenciálne znížený 
príjem z daní zo zisku spoločností. Okrem 
toho výnosy z aukcie kvót by sa mali 
použiť na pokrytie správnych výdavkov 
vynaložených na riadenie systému 
Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť aj 
predpisy týkajúce sa monitorovania 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť 100 % z výnosov z obchodovania s 
kvótami formou aukcie na zníženie emisií 
skleníkových plynov, na prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy, na financovanie 
výskumu a vývoja v oblasti znižovania 
emisií a prispôsobenia sa zmene klímy, na 
vývoj obnoviteľných zdrojov energie v 
súlade so záväzkom EÚ, podľa ktorého sa 
má do roku 2020 zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov na 20 %, na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %, na 
zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, na podporu 
Globálneho fondu energetickej účinnosti a 
obnoviteľnej energie, na opatrenia na 
zabránenie odlesňovaniu a uľahčenie 
prispôsobovania rozvojových krajín zmene 
klímy a riešenie sociálnych dosahov, ako 
napríklad prípadné zvýšenie cien elektriny 
pre domácnosti so stredným a nižším 
príjmom. Okrem toho výnosy z aukcie kvót
by sa mali použiť na pokrytie správnych 
výdavkov vynaložených na riadenie 
systému Spoločenstva. 
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využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby EÚ bola schopná viac investovať do energetických technológií a do 
technológií znižovania emisií CO2, ktoré si vyžaduje príprava na plnenie úsilia znížiť emisie 
odteraz do roku 2050. Použitie 100 % z príjmov na úrovni Spoločenstva by umožnilo riadnu 
organizáciu európskeho výskumu, najmä v porovnaní s USA a Japonskom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť výnosy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na zníženie emisií 
skleníkových plynov, na prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy, na financovanie 
výskumu a vývoja v oblasti znižovania 
emisií a prispôsobenia sa zmene klímy, na 
vývoj obnoviteľných zdrojov energie v 
súlade so záväzkom EÚ, podľa ktorého sa 
má do roku 2020 zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov na 20 %, najmä 
vytvorením tzv. inteligentných sietí, na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
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účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté 
výnosy verejných orgánov z aukcie kvót, 
berúc do úvahy potenciálne znížený 
príjem z daní zo zisku spoločností. Okrem 
toho výnosy z aukcie kvót by sa mali 
použiť na pokrytie správnych výdavkov 
vynaložených na riadenie systému 
Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť aj 
predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely.
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Najmenej 50 % príjmov 
by sa malo použiť na zapojenie sa 
do nevyhnutného úsilia v oblasti klímy 
v rozvojových krajinách. Okrem toho 
výnosy z aukcie kvót by sa mali použiť na 
pokrytie správnych výdavkov 
vynaložených na riadenie systému 
Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť aj 
predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely.
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20% z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
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sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie1, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté výnosy 
verejných orgánov z aukcie kvót, berúc do 
úvahy potenciálne znížený príjem z daní zo 
zisku spoločností. Okrem toho výnosy 
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Toto oznámenie nezbavuje 
členský štát povinnosti ustanovenej v 
článku 88 ods. 3 zmluvy oznamovať určité 
vnútroštátne opatrenia. Smernica nemá 
vplyv na výsledok žiadnych budúcich 
postupov štátnej pomoci, ktoré by sa mohli 
podniknúť v súlade s článkami 87 a 88 
Zmluvy o ES.

sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na podporu Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie2, na opatrenia na zabránenie 
odlesňovaniu a uľahčenie prispôsobovania 
rozvojových krajín zmene klímy a riešenie 
sociálnych dosahov, ako napríklad 
prípadné zvýšenie cien elektriny pre 
domácnosti so stredným a nižším príjmom. 
Tento podiel je podstatne nižší ako 
očakávané čisté výnosy verejných orgánov 
z aukcie kvót, berúc do úvahy potenciálne 
znížený príjem z daní zo zisku spoločností.
Okrem toho výnosy z aukcie kvót by sa 
mali použiť na pokrytie správnych 
výdavkov vynaložených na riadenie 
systému Spoločenstva. S cieľom 
povzbudiť inovácie musia členské štáty 
vrátiť zúčastneným podnikom aspoň 50 % 
z príjmov z aukcií na účely investovania 
do ekologických technológií vrátane 
technológií na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov.  Je 
potrebné zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Toto oznámenie nezbavuje 
členský štát povinnosti ustanovenej v 
článku 88 ods. 3 zmluvy oznamovať určité 
vnútroštátne opatrenia. Smernica nemá 
vplyv na výsledok žiadnych budúcich 
postupov štátnej pomoci, ktoré by sa mohli 
podniknúť v súlade s článkami 87 a 88 
Zmluvy o ES.

Or. nl

                                               
1 KOM(2006) 583, 6.10.2006.
2 KOM(2006)583, 6.10.2006.
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Odôvodnenie

Aspoň polovica príjmov z aukcií sa musí vrátiť zúčastneným podnikom pod podmienkou, že 
tieto peniaze investujú do ekologických technológií alebo do technológií zameraných na 
zachytávanie a ukladanie CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté 
výnosy verejných orgánov z aukcie kvót, 
berúc do úvahy potenciálne znížený 
príjem z daní zo zisku spoločností. Okrem 
toho výnosy z aukcie kvót by sa mali 
použiť na pokrytie správnych výdavkov 
vynaložených na riadenie systému 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť výnosy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na zníženie emisií 
skleníkových plynov, na prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy, na financovanie 
výskumu a vývoja v oblasti znižovania 
emisií a prispôsobenia sa zmene klímy, na 
vývoj obnoviteľných zdrojov energie v 
súlade so záväzkom EÚ, podľa ktorého sa 
má do roku 2020 zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov na 20 %, na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %, na 
zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, na podporu 
Globálneho fondu energetickej účinnosti a 
obnoviteľnej energie, na opatrenia na 
zabránenie odlesňovaniu a uľahčenie 
prispôsobovania rozvojových krajín zmene 
klímy a riešenie sociálnych dosahov, ako 
napríklad prípadné zvýšenie cien elektriny 
pre domácnosti so stredným a nižším 
príjmom. Okrem toho výnosy z aukcie kvót 
by sa mali použiť na pokrytie správnych 
výdavkov vynaložených na riadenie 
systému Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť 
aj predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
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Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť aj 
predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky príjmy z obchodovania s emisiami formou aukcie by sa mali využiť na bojovanie proti 
zmene klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť výnosy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na zníženie emisií 
skleníkových plynov, na prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy, na financovanie 
výskumu a vývoja v oblasti znižovania 
emisií a prispôsobenia sa zmene klímy, na 
vývoj obnoviteľných zdrojov energie v 
súlade so záväzkom EÚ, podľa ktorého sa 
má do roku 2020 zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov na 20 %, na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %, na 
zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, na podporu 
Globálneho fondu energetickej účinnosti a 
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účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté 
výnosy verejných orgánov z aukcie kvót, 
berúc do úvahy potenciálne znížený 
príjem z daní zo zisku spoločností. Okrem 
toho výnosy z aukcie kvót by sa mali 
použiť na pokrytie správnych výdavkov 
vynaložených na riadenie systému 
Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť aj 
predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

obnoviteľnej energie, na opatrenia na 
zabránenie odlesňovaniu a uľahčenie 
prispôsobovania rozvojových krajín zmene 
klímy a riešenie sociálnych dosahov, ako 
napríklad prípadné zvýšenie cien elektriny 
pre domácnosti so stredným a nižším 
príjmom. Okrem toho výnosy z aukcie kvót 
by sa mali použiť na pokrytie správnych 
výdavkov vynaložených na riadenie 
systému Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť 
aj predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES. 

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj (15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
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so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté 
výnosy verejných orgánov z aukcie kvót, 
berúc do úvahy potenciálne znížený 
príjem z daní zo zisku spoločností. Okrem 
toho výnosy z aukcie kvót by sa mali 
použiť na pokrytie správnych výdavkov 
vynaložených na riadenie systému 
Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť aj 
predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 50% z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie 
počas obdobia 2013 – 2020 na zníženie 
emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Okrem toho výnosy 
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES. 
Využitie príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie s cieľom
podporovať predchádzanie odlesňovaniu, 
ako aj ďalšie trvalo udržateľné lesnícke 
projekty a činnosti musí dopĺňať účinné 
trhové nástroje, ktoré umožnia 
prevádzkovateľom zariadení využívať 
v systéme Spoločenstva kvóty CO2
pre oblasť lesov.
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Or. en

Odôvodnenie

Percentuálny podiel 20 % by mal byť zvýšený na 50 %, aby sa stimulovala inovácia zameraná 
na prispôsobovanie sa zmene klímy. Trhové nástroje, napríklad kredity CO2 pre oblasť lesov, 
sú okrem toho najúčinnejším prostriedkom zabezpečenia nevyhnutných podnetov a investícií 
pre rozvojové krajiny s cieľom zamedziť odlesňovaniu a zapojiť ich do projektov a činností 
trvalo udržateľného zalesňovania a obnovy lesov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté výnosy 
verejných orgánov z aukcie kvót, berúc do 
úvahy potenciálne znížený príjem z daní zo 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 50 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie 
na úrovni Spoločenstva na zníženie emisií 
skleníkových plynov, na prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy, na financovanie 
výskumu a vývoja v oblasti znižovania 
emisií a prispôsobenia sa zmene klímy, na 
vývoj obnoviteľných zdrojov energie v 
súlade so záväzkom EÚ, podľa ktorého sa 
má do roku 2020 zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov na 20 %, na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %, na 
zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, na podporu 
Globálneho fondu energetickej účinnosti a 
obnoviteľnej energie, na opatrenia na 
zabránenie odlesňovaniu a uľahčenie 
prispôsobovania rozvojových krajín zmene 
klímy a riešenie sociálnych dosahov, ako 
napríklad prípadné zvýšenie cien elektriny 
pre domácnosti so stredným a nižším 
príjmom. Tento podiel je podstatne nižší 
ako očakávané čisté výnosy verejných 
orgánov z aukcie kvót, berúc do úvahy 
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zisku spoločností. Okrem toho výnosy
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

potenciálne znížený príjem z daní zo zisku 
spoločností. Výnosy z aukcie kvót by sa 
mali použiť na pokrytie správnych 
výdavkov vynaložených na riadenie 
systému Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť 
aj predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby EÚ bola schopná viac investovať do energetických technológií 
a znižovania emisií CO2, čo je dôležité pre prípravu úsilia o zníženie emisií odteraz do roku 
2050. Použitie 50 % z príjmov na úrovni Spoločenstva by umožnilo riadnu organizáciu 
európskeho výskumu, najmä v porovnaní s USA a Japonskom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 

(15) Vzhľadom na značné úsilie vynaložené
na boj proti zmene klímy a na 
prispôsobovanie sa jej nevyhnutným 
následkom je vhodné využiť minimálne 
50% z výnosov z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na zníženie emisií 
skleníkových plynov, na prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy, na financovanie 
výskumu a vývoja v oblasti znižovania 
emisií a prispôsobenia sa zmene klímy, na 
vývoj obnoviteľných zdrojov energie v 
súlade so záväzkom EÚ, podľa ktorého sa 
má do roku 2020 zvýšiť podiel energie z 
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20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté výnosy 
verejných orgánov z aukcie kvót, berúc do 
úvahy potenciálne znížený príjem z daní zo 
zisku spoločností. Okrem toho výnosy 
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je 
potrebné zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

obnoviteľných zdrojov na 20 %, na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %, na 
zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, na podporu 
Globálneho fondu energetickej účinnosti a 
obnoviteľnej energie, na opatrenia na 
zabránenie odlesňovaniu a uľahčenie 
prispôsobovania rozvojových krajín zmene 
klímy a riešenie sociálnych aspektov, akým 
je napríklad prípadné zvýšenie cien 
elektriny pre domácnosti so stredným a 
nižším príjmom. Tento podiel je podstatne 
nižší ako očakávané čisté výnosy verejných 
orgánov z aukcie kvót, berúc do úvahy 
potenciálne znížený príjem z daní zo zisku 
spoločností. Okrem toho výnosy z aukcie 
kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Mali by 
sem byť začlenené predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica nemá vplyv na 
výsledok žiadnych budúcich postupov 
štátnej pomoci, ktoré by sa mohli 
podniknúť v súlade s článkami 87 a 88 
Zmluvy o ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
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využiť minimálne 20 % výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie: na 
zníženie emisií skleníkových plynov; na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy; na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %; na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %; na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov; na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie1; na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy  a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté výnosy 
verejných orgánov z aukcie kvót, berúc do 
úvahy potenciálne znížený príjem z daní zo 
zisku spoločností. Okrem toho výnosy 
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

využiť minimálne 20 % výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie: na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
v súlade so záväzkom EÚ, podľa ktorého 
sa má do roku 2020 zvýšiť podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov na 20 %; na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %; na 
zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov; na podporu 
Globálneho fondu energetickej účinnosti a 
obnoviteľnej energie2; na opatrenia na 
zabránenie odlesňovaniu a uľahčenie 
prispôsobovania rozvojových krajín zmene 
klímy a riešenie sociálnych dosahov, ako 
napríklad prípadné zvýšenie cien elektriny 
pre domácnosti so stredným a nižším 
príjmom. Tento podiel je podstatne nižší 
ako očakávané čisté výnosy verejných 
orgánov z aukcie kvót, berúc do úvahy 
potenciálne znížený príjem z daní zo zisku 
spoločností. Okrem toho výnosy z aukcie 
kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 
na tieto účely. Členské štáty však nie sú 
zbavené povinnosti ustanovenej v článku 
88 ods. 3 Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. pl

Odôvodnenie

Bolo by rozumnejšie použiť výnosy z obchodovania s kvótami formou aukcií na zmiernenie 
                                               
1 KOM(2006)583 zo 6.10.2006.
2 KOM(2006)583 zo 6.10.2006
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následkov zmeny klímy, a nie bojovať proti hypotetickým príčinám zmeny klímy, ktoré zatiaľ 
neboli vedecky úplne potvrdené. Príčiny zmeny klímy zatiaľ neboli úplne preskúmané a 
pravdepodobne majú cyklický charakter.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Antonio De Blasio

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie na 
zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 
cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté výnosy 
verejných orgánov z aukcie kvót, berúc do 
úvahy potenciálne znížený príjem z daní zo 
zisku spoločností. Okrem toho výnosy 
z aukcie kvót by sa mali použiť na pokrytie 
správnych výdavkov vynaložených na 
riadenie systému Spoločenstva. Je potrebné 
zahrnúť aj predpisy týkajúce sa 
monitorovania využívania fondov z aukcie 

(15) Vzhľadom na značné úsilie vynaložené
na boj so zmenou klímy a na 
prispôsobovanie sa jej nevyhnutným 
následkom je vhodné využiť 20% z 
výnosov z obchodovania s kvótami formou 
aukcie na zníženie emisií skleníkových 
plynov, na prispôsobenie sa dôsledkom 
zmeny klímy, na financovanie výskumu a 
vývoja v oblasti znižovania emisií 
a prispôsobenia sa zmene klímy, na vývoj 
obnoviteľných zdrojov energie v súlade so 
záväzkom EÚ, podľa ktorého sa má do 
roku 2020 zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov na 20 %, na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %, na 
zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, na podporu 
Globálneho fondu energetickej účinnosti a 
obnoviteľnej energie, na opatrenia na 
zabránenie odlesňovaniu a uľahčenie 
prispôsobovania rozvojových krajín zmene 
klímy a riešenie sociálnych otázok, akou je
napríklad prípadné zvýšenie cien elektriny 
pre domácnosti so stredným a nižším 
príjmom. Tento podiel je podstatne nižší 
ako očakávané čisté výnosy verejných 
orgánov z aukcie kvót, berúc do úvahy 
potenciálne znížený príjem z daní zo zisku 
spoločností. Okrem toho by sa mali výnosy 
z aukcie kvót použiť v prvom rade na 
financovanie a podporu investícií 
zameraných na znižovanie emisií a na 
pokrytie správnych výdavkov 
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na tieto účely. Toto oznámenie nezbavuje 
členský štát povinnosti ustanovenej v 
článku 88 ods. 3 zmluvy oznamovať určité 
vnútroštátne opatrenia. Smernica nemá 
vplyv na výsledok žiadnych budúcich 
postupov štátnej pomoci, ktoré by sa mohli 
podniknúť v súlade s článkami 87 a 88 
Zmluvy o ES.

vynaložených na riadenie systému 
Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť aj 
predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Toto oznámenie nezbavuje členský štát 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
zmluvy oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica nemá vplyv na 
výsledok žiadnych budúcich postupov 
štátnej pomoci, ktoré by sa mohli 
podniknúť v súlade s článkami 87 a 88 
Zmluvy o ES.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Aby sa zabezpečila náležitá 
rovnováha medzi činnosťami, ktoré v 
oblasti boja proti zmene klímy a 
prispôsobovania sa jej vplyvom vykonáva 
EÚ, a činnosťami, ktoré v tejto oblasti 
prebiehajú v tretích krajinách, 50 % 
výnosov z obchodovania s kvótami formou 
aukcie by sa malo investovať v EÚ a 
zvyšok v rozvojových krajinách, a to tak, 
aby sa zohľadnila ich väčšia citlivosť voči 
zmene klímy, a obmedzenejšie zdroje, 
ktorými na ňu môžu reagovať, ako aj 
historická zodpovednosť priemyselných 
krajín za tento problém.

Or. en

Odôvodnenie

Rozvojové krajiny budú pravdepodobne neúmerne trpieť vplyvmi zmeny klímy napriek  tomu, 
že z historického hľadiska k tomu problému prispeli vo veľmi malej miere. Často nemajú 
zdroje na financovanie opatrení, ktoré by viedli k zmierňovaniu týchto vplyvov.  Preto je 
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žiaduce, aby sa výnosy z obchodovania s kvótami formou aukcie rozdelili medzi rozvojové 
krajiny a projekty v rámci Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15b) Aby sa podporilo spravodlivé a 
nákladovo účinné rozdelenie projektov 
v tretích krajinách a šírenie najlepších 
postupov, čo sa týka všetkých činností 
uvedených v odôvodnení 15, mali by sa 
zaviesť mechanizmy, ktorými sa zabezpečí 
účinné spoločné využívanie informácií o 
projektoch uskutočňovaných jednotlivými 
členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Dobrá koordinácia projektov členských štátov zameraných na plnenie povinností podľa 
článku 10 ods. 3 je dôležitá, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky budú určené 
najpotrebnejším a najefektívnejším projektom a že sa zamedzí duplicite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť 
globálneho odlesňovania je nevyhnutné 
umožniť prevádzkovateľom zariadení, 
aby využívali kredity z projektov a činností 
predchádzania odlesňovaniu a
zalesňovania a obnovy lesov v rozvojových 
krajinách, a zaručiť, aby sa výnosy 
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z aukcií v rámci systému Spoločenstva 
používali na podporu budovania kapacít 
v rozvojových krajinách a tým sa 
zabezpečila dôveryhodnosť ich projektov 
a činností v oblasti lesníctva na 
medzinárodných trhoch s CO2.Okrem 
toho by mala EÚ pracovať na vytvorení 
medzinárodne uznávaného trhového 
systému na obmedzovanie odlesňovania 
a zvyšovanie zalesňovania a obnovy lesov. 
Členské štáty by mali na základe určitej 
koalície ochotných prispievať svojimi 
výnosmi do fondu na podporu budovania 
kapacít fungujúceho v rámci EÚ alebo na 
medzinárodnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Trhové nástroje sú najúčinnejším prostriedkom zabezpečenia nevyhnutných podnetov 
a investícií pre rozvojové krajiny s cieľom zamedziť odlesňovaniu a zapojiť ich do projektov 
a činností trvalo udržateľného zalesňovania a obnovy lesov.  Financovanie 
prostredníctvom výnosov z obchodovania s emisnými kvótami by sa malo využívať na podporu 
budovania kapacít, ktoré bude základom pre dôveryhodné trhové projekty a činnosti 
predchádzania odlesňovaniu a  zalesňovania a obnovy lesov v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť 
globálneho odlesňovania je nevyhnutné, 
aby sa výnosy z aukcií v rámci systému 
Spoločenstva použili na obmedzenie 
odlesňovania a zvýšenie udržateľného 
zalesňovania a obnovy lesov. Okrem toho 
by mala EÚ pracovať na vytvorení 
medzinárodne uznávaného trhového 
systému na obmedzovanie odlesňovania 
a zvyšovanie zalesňovania a obnovy lesov. 
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Členské štáty by mali výnosmi prispievať 
do fondu EÚ alebo do medzinárodného 
fondu, aby mohli byť v medzinárodnom 
kontexte účinne využité na tento a iné 
účely.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Energia je základnou ľudskou 
potrebou, pričom však rastie počet 
občanov EÚ, ktorí nie sú schopní hradiť 
svoje účty za energie a stávajú sa 
energeticky chudobnými.  Najviac 
postihnutí sú zraniteľní zákazníci vrátane 
starších osôb, telesne postihnutých a osôb 
žijúcich v domácnostiach s nízkymi 
príjmami.   Členské štáty by preto mali 
vypracovať národné akčné plány na 
riešenie problému energetickej chudoby a 
zabezpečiť potrebné dodávky energií pre 
zraniteľných zákazníkov. Časť príjmov 
z aukcií by sa mala investovať do opatrení 
na zmierňovanie energetickej chudoby.

Or. en

Odôvodnenie

Príjmy z aukcií by sa mali používať na vysporiadanie sa s problémom energetickej chudoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Keďže príjmy z aukcií určené na 
odlesňovanie, zalesňovanie a obnovu lesa 
nebudú stačiť na zastavenie celosvetového 
odlesňovania, budú zrejme potrebné 
dodatočné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné správať sa realisticky a nepredstierať, že uvedené problémy vyrieši 20 % príjmov 
z aukcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Thomas Ulmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty pre 
odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov 
na oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého, keďže motivácia pre také 
postupy vyplýva z faktu, že za uložené 
emisie nie je potrebné odovzdávať kvóty.
S cieľom predísť narušeniam 
hospodárskej súťaže môžu výrobcovia 
elektrickej energie dostať bezplatné kvóty 
na teplo vyrobené prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 
vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES v prípade, že na takéto teplo 
vyrobené zariadeniami v iných odvetviach 
je možné prideliť bezplatné kvóty.

(16) Obchodovanie s emisiami predstavuje 
nástroj, ktorého účelom je pomáhať pri 
plnení cieľov znižovania emisií CO2
pri minimálnych nákladoch. 
Prideľovaním bezplatných kvót 
založených na referenčných kritériách 
a skutočnej výrobe sa vytvárajú potrebné 
podnety na zlepšenie účinnosti. Náklady, 
ktoré systém Spoločenstva spôsobuje 
zúčastneným zariadeniam, ako aj 
nepriamo spotrebiteľom, sa preto môžu 
obmedziť na finančné potreby súvisiace 
so zmierňovaním emisií CO2, ktoré sa 
majú znižovať v súlade so stanoveným 
cieľom. Emisie CO2, ktoré sú ešte 
povolené v rámci limitu, preto 
nepredstavujú pre Spoločenstvo náklady.
Stane sa tak len vtedy, keď budú spadať 
pod budúci prísnejší cieľ znižovania. 
Takéto obdmedzenie v žiadnom prípade 
neohrozuje cieĺe politiky v oblasti zmeny 
klímy. Dosiahnutie cieľa, ktorým je 
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zníženie emisií CO2, možno zaručiť 
správnym stanovením referenčných 
kritérií. Možnosť úpravy referenčných 
kritérií smerom nadol v nasledujúcich 
rokoch poskytuje istotu, že sa celkový cieľ 
zníženia emisií skutočne dosiahne. Od 
roku 2013 by teda prideľovanie 
bezplatných kvót založené 
na referenčných kritériách a skutočnej 
výrobe malo byť jediným pravidlom pre 
všetky odvetvia a na celé obdobie.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého, keďže motivácia pre také 
postupy vyplýva z faktu, že za uložené 
emisie nie je potrebné odovzdávať kvóty. 
S cieľom predísť narušeniam 
hospodárskej súťaže môžu výrobcovia
elektrickej energie dostať bezplatné kvóty 
na teplo vyrobené prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien. Výrobcovia
elektrickej energie by mali dostávať
bezplatné kvóty na teplo alebo chladenie 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES, ak je takéto 
teplo alebo chladenie dodávané do 
zariadení v odvetviach ohrozených 
presunom emisií CO2. Prideľovanie kvót 
výrobcom tepla alebo chladenia by malo 
byť rovnaké ako prideľovanie kvót 
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vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES v prípade, že na takéto teplo 
vyrobené zariadeniami v iných odvetviach 
je možné prideliť bezplatné kvóty.

v odvetviach, v ktorých sa využíva teplo 
alebo chladenie.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnocenný prístup ku všetkým zariadeniam vyrábajúcim teplo alebo chladenie. Technológia 
CCS si vyžaduje dočasnú podporu, a teda žiadne výnimky z prideľovania bezplatných kvót. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého, keďže motivácia pre také 
postupy vyplýva z faktu, že za uložené 
emisie nie je potrebné odovzdávať kvóty.
S cieľom predísť narušeniam 
hospodárskej súťaže môžu výrobcovia 
elektrickej energie dostať bezplatné kvóty 
na teplo vyrobené prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 
vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES v prípade, že na takéto teplo 
vyrobené zariadeniami v iných odvetviach 
je možné prideliť bezplatné kvóty.

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

Or. en

Odôvodnenie

Náklady na emisie CO2 by sa mali plne zahrnúť do cien výrobkov, aby sa trh orientoval viac 
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na spotrebu produktov s priaznivejším vplyvom na klímu. Prideľovanie bezplatných kvót 
narúša fungovanie trhového mechanizmu, pričom obchodovanie so všetkými kvótami formou 
aukcie by ušetrilo množstvo byrokracie a najúčinnejším spôsobom by odmenilo subjekty 
s najlepšími výsledkami.  Presun emisií CO2 a nečestnú konkurenciu voči európskej výrobe 
z krajín, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu súhrnných medzinárodných dohôd o zmene 
klímy, by mala neutralizovať požiadavka na dovoz kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov 
na oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
dostať bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
mali podliehať aukcii a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie so všetkými kvótami by sa malo bezodkladne stať všeobecným pravidlom.  
Tento krok je potrebný, aby sa podnikom poskytli náležité stimuly na obmedzenie nákladov v 
oblasti životného prostredia vznikajúcich v súvislosti s ich činnosťami. Ak sa ostatným 
odvetviam neprideľujú žiadne kvóty bezplatne, nie je potrebné zavádzať osobitné ustanovenia 
pre vysokoúčinnú kogeneráciu, ktoré by samé vytvorili nerovnaké podmienky v porovnaní s 
diaľkovým vykurovaním a energiou vyrobenou vo vlastnej réžii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
dostať bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty (16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
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pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
dostať bezplatné kvóty na teplo vyrobené
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. Výrobe tepla
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt 
a dodávky tepla do účinných zariadení 
diaľkového vykurovania vymedzených 
podľa usmernení Spoločenstva o štátnej 
pomoci na ochranu životného prostredia 
by mali byť pridelené bezplatné kvóty 
na zabezpečenie rovnoprávneho 
zaobchádzania so zreteľom na iných 
výrobcov tepla, na ktorých sa nevzťahuje 
systém Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Na trhu s teplom jestvuje konkurencia a na jeho najväčšiu časť, ktorú tvoria jednotlivé 
kotolne na fosílne palivá, sa nevzťahuje systém na obchodovanie s emisiami. Zariadenia 
na diaľkové vykurovanie preto nedokážu presunúť náklady na spotrebiteľov, hoci sú 
najúčinnejšou možnosťou z hľadiska emisií CO2.  Aby sa zabránilo zvýšeniu emisií 
v neobchodovateľnej časti trhu s teplom, malo by sa so zariadeniami zaobchádzať rovnako 
ako s priemyselnými odvetviami na trhoch, kde existuje riziko presunu emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Adam Gierek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 74/87 AM\732961SK.doc

SK

možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého, keďže motivácia pre také 
postupy vyplýva z faktu, že za uložené 
emisie nie je potrebné odovzdávať kvóty. 
S cieľom predísť narušeniam hospodárskej 
súťaže môžu výrobcovia elektrickej 
energie dostať bezplatné kvóty na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysoko účinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien. S cieľom predísť 
narušeniam hospodárskej súťaže v 
dôsledku vyšších nákladov na emisie CO2
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo alebo chlad 
vyrobené prostredníctvom vysoko účinnej 
kogenerácie v zmysle smernice 2004/8/ES.

Or. pl

Odôvodnenie

Požiadavky na výrobu tepla v rámci systému ETS EÚ musia ostať v rovnováhe v porovnaní s 
požiadavkami na výrobu tepla kladenými mimo systému ETS EÚ. Teplo vyrobené v 
kogeneračných zariadeniach s účinnosťou nad 20 MW musí konkurovať teplu vyrobenému v 
zariadení s účinnosťou do 20 MW, ktoré nespadá pod systém ETS EÚ. S cieľom predísť 
narušeniam hospodárskej súťaže by sa na teplo vyrobené prostredníctvom vysoko účinnej 
kogenerácie mali vzťahovať také isté podmienky ako na teplo vyrobené zo zdrojov energie, 
ktoré sú pokryté bezplatnými kvótami alebo sú inak podporované mimo systému ETS EÚ. S 
cieľom predísť narušeniam hospodárskej súťaže by sa mali teplu, ktoré je vyrobené v 
zariadeniach vysoko účinnej kogenerácie, prideliť bezplatné kvóty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Dan Jørgensen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
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zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého 
na základe emisií z fosílnych palív, keďže 
motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. Opatrenia, 
ktorými sa podrobne upravuje udeľovanie 
kreditov za zachytávanie a ukladanie 
emisií z  palív, ktoré sú neutrálne 
z hľadiska oxidu uhličitého, sa musia 
zavádzať a uplatňovať harmonizovaným 
spôsobom. S cieľom predísť narušeniam 
hospodárskej súťaže môžu výrobcovia 
elektrickej energie dostať bezplatné kvóty 
na teplo vyrobené prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 
vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES v prípade, že na takéto teplo 
vyrobené zariadeniami v iných odvetviach
je možné prideliť bezplatné kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

Kombinované spaľovanie biomasy alebo odpadu v uholných elektrárňach je z hľadiska 
nákladov účinným riešením zvyšovania podielu obnoviteľnej energie v Európe. Je dôležité 
zabezpečiť, aby kombinované spaľovanie bolo spolu so zachytávaním a ukladaním CO2 aj 
naďalej atraktívnou alternatívou . V snahe zabezpečeniť investície do zachytávania 
a ukladania CO2 sa preto navrhuje, že by mala jestvovať možnosť poskytovať kredity za 
uložené emisie skleníkových plynov z paliva, ktoré je z hľadiska CO2 neutrálne a v skutočnosti 
odoberá emisie skleníkových plynov z atmosféry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na
znižovanie oxidu uhličitého do cien. S 
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vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého, keďže motivácia pre také 
postupy vyplýva z faktu, že za uložené 
emisie nie je potrebné odovzdávať kvóty.
S cieľom predísť narušeniam hospodárskej 
súťaže môžu výrobcovia elektrickej 
energie dostať bezplatné kvóty na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

cieľom predísť narušeniam hospodárskej 
súťaže z dôvodu zvýšených nákladov na 
znižovanie CO2 by výrobcovia elektrickej 
energie mali dostať bezplatné kvóty na 
teplo a chlad v prípade, že výrobcovia 
elektrickej energie sú výrobcami energie 
na teplo alebo chlad, prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 
vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je vyjasnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie a ďalšie 
odvetvia, ktoré majú možnosť premietnuť 
zvýšenie nákladov na oxid uhličitý do cien,
ako je letectvo a rafinérie minerálnych 
olejov, mali podliehať aukcii a nemali by 
sa vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
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na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
dostať bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže sa
poskytnú bezplatné kvóty na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysoko účinnej
kogenerácie v zmysle smernice 2004/8/ES 
v prípade, že na takéto teplo vyrobené 
zariadeniami v iných odvetviach je možné 
prideliť bezplatné kvóty.

Or. pl

Odôvodnenie

Bezplatné kvóty na výrobu tepla by sa mali poskytnúť všetkým výrobcom elektrickej energie 
vyrábajúcim vo vysoko účinných kogeneračných zariadeniach, a nie len tým, ktorí vyrábajú 
elektrickú energiu v zmysle článku 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien. Nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty 
zariadeniam na zachytávanie, potrubiam 
na prepravu alebo miestam na ukladanie 
oxidu uhličitého vypusteného v dôsledku 
ich aktivít, keďže motivácia pre 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého
vyplýva z faktu, že za uložené emisie,
ktoré by inak boli vypustené do ovzdušia,
nie je potrebné odovzdávať kvóty. S 
cieľom predísť narušeniam hospodárskej 
súťaže môžu výrobcovia elektrickej 
energie dostať bezplatné kvóty na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa má vyjasniť, že sa nebudú poskytovať žiadne bezplatné kvóty na emisie 
v dôsledku  zachytávania, prepravy a ukladania, ale že uložený CO2 sa bude započítavať na 
účely monitorovania a nevznikne tým potreba odovzdať zodpovedajúce množstvo kvót. Tieto 
vyjasnenia sú potrebné ako motivácia pre zachytávanie a ukladanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Péter Olajos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Adlib Express Watermark



AM\732961SK.doc 79/87 PE409.565v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
dostať bezplatné kvóty na teplo vyrobené
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. Výrobe tepla
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES a dodávkam 
tepla do účinných zariadení diaľkového 
vykurovania vymedzených 
podľa usmernení o štátnej pomoci na 
ochranu životného prostredia by mali byť 
pridelené bezplatné kvóty na zabezpečenie 
rovnoprávneho zaobchádzania 
so zreteľom na iných výrobcov tepla, 
na ktorých sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Na trhu s teplom jestvuje konkurencia a na jeho najväčšiu časť, ktorú tvoria jednotlivé 
kotolne na fosílne palivá, sa nevzťahuje systém obchodovania s emisiami. Na zabránenie 
zvýšeniu emisií v neobchodovateľnej časti trhu s teplom treba, aby sa so zariadeniami 
zaobchádzalo rovnako ako s priemyselnými odvetviami na trhoch, kde existuje riziko presunu 
emisií uhlíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
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podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého,
s výnimkou aspoň 12 demonštračných 
zariadení, keďže motivácia pre také 
postupy vyplýva z faktu, že za uložené 
emisie nie je potrebné odovzdávať kvóty. S 
cieľom predísť narušeniam hospodárskej 
súťaže môžu výrobcovia elektrickej 
energie dostať bezplatné kvóty na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysoko účinnej
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

Or. de

Odôvodnenie

Komisiou navrhované podnety nestačia na to, aby sa včas zabezpečilo vybudovanie aspoň 12 
demonštračných zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Norbert Glante

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého,
s výnimkou aspoň 12 demonštračných 
zariadení, keďže motivácia pre také 
postupy vyplýva z faktu, že za uložené 
emisie nie je potrebné odovzdávať kvóty. S 
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môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

cieľom predísť narušeniam hospodárskej 
súťaže môžu výrobcovia elektrickej 
energie dostať bezplatné kvóty na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysoko účinnej
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

Or. de

Odôvodnenie

Je dôležité vyskúšať všetky technologické návrhy, ktoré slúžia na zachytávanie CO2, ako aj 
všetky rôzne možnosti ukladania.  Preto je potrebných aspoň 12 demonštračných zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Linda McAvan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov na 
oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty. V prípade, že sa 
elektrická energia vyrába prostredníctvom 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 82/87 AM\732961SK.doc

SK

vysokoúčinnej kogenerácie v iných 
zariadeniach, ako sú výrobcovia 
elektrickej energie, v podrobnej 
metodológii výpočtu bezplatných kvót na 
teplo súvisiacich s takouto dodávkou 
elektriny by sa mali v plnej miere 
zohľadniť všetky zníženia emisií oxidu 
uhličitého súvisiacich s vysokoúčinnou 
kogeneráciou.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlá pre referenčné kritériá by mali zaručiť zohľadnenie všetkých prínosov kogenerácie 
v oblasti emisií CO2 a tiež zamedziť výmene vysokoúčinnej kogenerácie za nízkoúčinné kotly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Od roku 2013 by teda všetky kvóty 
pre odvetvie elektrickej energie mali 
podliehať aukcii, pričom toto odvetvie má 
možnosť premietnuť zvýšenie nákladov 
na oxid uhličitý do cien, a nemali by sa 
vydávať žiadne bezplatné kvóty na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, 
keďže motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysoko účinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.

(16) Nemali by sa vydávať žiadne 
bezplatné kvóty na zachytávanie 
a ukladanie oxidu uhličitého, keďže 
motivácia pre také postupy vyplýva 
z faktu, že za uložené emisie nie je 
potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysoko účinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty.
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Or. pl

Odôvodnenie

Ak sa obchodovanie s emisnými kvótami formou aukcií rozšíri na celé odvetvie elektrickej 
energie, cena elektrickej energie vyrobenej z fosílnych zdrojov sa vyšplhá do závratných 
výšok. V krajinách, v ktorých energetické odvetvie stojí na fosílnych zdrojoch elektrickej 
energie (napríklad v Poľsku), sa môže stať, že občania ani hospodárstvo následky takéhoto 
nárastu cien nezvládnu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Hlavnou dlhodobou motiváciou pre 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého 
a pre nové obnoviteľné technológie je to, 
že za emisie oxidu uhličitého 
pochádzajúce z výroby energie, ktoré sú 
uložené alebo ktorých vzniku sa zamedzí, 
sa nebudú musieť odovzdávať. Aby sa 
navyše urýchlilo uvádzanie prvých 
komerčných zariadení do prevádzky, 
výnosy z aukcií a kvóty z rezervy pre 
nových účastníkov by sa mali využiť, 
respektíve vyčleniť na financovanie 
garantovanej odmeny za množstvo 
uloženého alebo nevyprodukovaného CO2
v tonách pre prvé takéto zariadenia v EÚ 
alebo akúkoľvek tretiu krajinu, ktorá 
ratifikuje budúcu medzinárodnú dohodu 
o zmene klímy, za predpokladu, že 
v súvislosti s príslušnou technológiou 
jestvuje dohoda o zdieľaní práv 
duševného vlastníctva.

Or. en

Odôvodnenie

Building on amendment 4 by the Rapporteur, new renewable technologies that have not been 
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commercially tested are incorporated in the extra financing mechanism. 180 GW of new wind 
power capacity by end 2020 would avoid an amount of emissions which corresponds to 70% 
of the proposed 21% ETS reduction target. Supporting new large scale innovations in the 
field of renewables present real opportunities for kick-starting technologies that will make a 
significant contribution to achieving the targets both in EU and globally. (Changes to AM 4 
by Rapporteur underlined).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Adam Gierek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Najdôležitejšia dlhodobá motivácia 
pre zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého bude spočívať v tom, že nebude 
potrebné získať emisné kvóty pre oxid 
uhličitý, ktorý sa bude trvale ukladať.   
Okrem toho by sa mali výnosy z aukcií 
použiť na vývoj dvanástich nových 
demonštračných zariadení. 
Prevádzkovateľom, ktorí sa stanú novými 
členmi systému, by sa mali z rezervy 
prideliť dodatočné kvóty. Tieto 
demonštračné zariadenia by sa mali 
vybrať v rámci výzvy na predloženie 
ponúk, ktorú usporiada Komisia na 
úrovni EÚ. K podpornému mechanizmu 
EÚ by mali mať prístup aj tretie štáty, 
ktoré ratifikujú budúcu medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy.

Or. pl

Odôvodnenie

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
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automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Bez ohľadu na to, či teplo dodávané 
na použitie v priemysle bolo alebo nebolo 
vyrobené spolu s elektrinou, by sa na 
účely diaľkového vykurovania alebo pre 
iných spotrebiteľov mali tomuto teplu 
prideliť bezplatné kvóty v rovnakom 
množstve ako kvóty pridelené 
priemyselným odvetviám. Bez ohľadu na 
to, či teplo dodávané na účely diaľkového 
vykurovania a spĺňajúce kritériá, ktoré sú 
rovnocenné usmerneniam Spoločenstva 
o štátnej pomoci na ochranu životného 
prostredia, bolo alebo nebolo vyrobené 
spolu s elektrinou, tomuto teplu by sa mali 
v plnom rozsahu prideliť bezplatné kvóty 
v záujme zabezpečenia rovnoprávneho 
zaobchádzania vzhľadom na iných 
výrobcov tepla, na ktorých sa nevzťahuje 
systém Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Chris Davies

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Hlavnou dlhodobou motiváciou 
zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého je, že kvóty nebude potrebné 
odovzdávať za CO2, ktorý je trvalo 
uložený. Okrem toho, aby sa urýchlilo 
uvádzanie ukážkových zariadení do 
prevádzky, výnosy z aukcií by sa mali 
využiť a dodatočné kvóty z rezervy pre 
nových účastníkov poskytnúť 12 takýmto 
zariadeniam v EÚ, ktoré na ne získajú 
oprávnenie vo verejnej súťaži 
organizovanej Komisiou pre celú EÚ. 
Prístup k podporným mechanizmom EÚ 
by mal byť zabezpečený aj pre 
ktorúkoľvek tretiu krajinu, ktorá podpíše 
budúcu medzinárodnú dohodu o zmene 
klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Podporný system založený na systéme EÚ ETS môže tejto novovznikajúcej technológii 
zabezpečiť potrebné financovanie. Financovanie je obmedzené časom, objemom a absolútnym 
množstvom projektov. Je potrebné tiež uviesť, že financovanie by sa malo prideľovať na 
základe verejnej súťaže alebo postupu predkladania ponúk a malo by byť prispôsobené 
všetkým technológiám zachytávania a ukladania CO2. Aby sa zabezpečila politická a verejná 
podpora, prístup tretích strán a/alebo tretích krajín by nemal byť automaticky priradený k 12 
demonštračným zariadeniam, ale malo by sa naň vzťahovať dodatočné financovanie EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Christian Ehler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Aspoň 12 demonštračným 
zariadeniam, ktoré sú vybavené 
technológiami na zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého (technológie 
CCS), by sa mali prideliť bezplatné kvóty 

Adlib Express Watermark



AM\732961SK.doc 87/87 PE409.565v01-00

SK

vo výške 125 % očakávaného objemu 
výroby. Toto prideľovanie by malo 
prebiehať najskôr od roku 2013 dva roky 
pred plánovaným začiatkom výroby.

Or. de

Odôvodnenie

Zmyslom čo najskoršieho bezplatného prideľovania je vytvoriť čo najskôr investičné stimuly. 
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