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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom by 
bezplatné pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 
celkových emisií Spoločenstva v období od 
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel 
z celkového ročného množstva emisií 
v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne 
pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo a to až 
do roku 2020, keď bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Náklady na emisie CO2 by sa mali plne zahrnúť do ceny výrobkov, aby sa tým trh usmerňoval 
v prospech spotreby produktov s priaznivejšími účinkami na klímu. Bezplatné prideľovanie 
kvót narušuje fungovanie trhových mechanizmov, ale obchodovaním formou aukcie by sa 
predišlo značnej byrokracii a najúčinnejšie by sa prostredníctvom neho ocenili subjekty 
s najlepšími výsledkami.  Presun emisií CO2 a nečestná hospodársku súťaž, ktorú pre 
európskych výrobcov predstavujú krajiny, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu komplexnej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy, by sa mali kompenzovať požiadavkou na dovoz kvót 
(AIR).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom by 
bezplatné pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 
celkových emisií Spoločenstva v období od 
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel 
z celkového ročného množstva emisií 
v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne 
pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo a to až 
do roku 2020, keď bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podniky by nemali mať k dispozícii sedemročné prechodné obdobie, počas ktorého nemusia 
niesť environmentálne náklady spojené s emisiami CO2, ktoré vypúšťajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom by
bezplatné pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom sa 
v uskutočniteľnom rozsahu na základe 
odvetvových referenčných kritérií 
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celkových emisií Spoločenstva v období od 
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel 
z celkového ročného množstva emisií 
v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne
pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo a to až 
do roku 2020, keď bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať.

bezplatne pridelia kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobné odvetvia sú vystavené medzinárodnej konkurencii. Obchodovanie formou aukcie 
vytvára riziko pre tieto odvetvia a pre hospodárstvo, a pritom neprispieva k plneniu 
environmentálnych cieľov tejto smernice. Limit je stanovený vo výške 21 % a dosiahne sa 
s aukciami alebo bez nich tým, že sa zníži množstvo kvót. Výrobným odvetviam by sa preto 
mali bezplatné kvóty založené na referenčných kritériách prideľovať až dovtedy, kým nezačne 
platiť medzinárodná dohoda zabezpečujúca rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov 
hospodárskej súťaže v globálnom meradle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom by 
bezplatné pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 
celkových emisií Spoločenstva v období od 
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel 
z celkového ročného množstva emisií 
v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne 
pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo a to až 
do roku 2020, keď bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať.

(17) Pre všetky ostatné odvetvia, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, sa bude 
od roku 2013 s emisnými právami v plnom 
rozsahu obchodovať formou aukcie, za 
predpokladu, že sa dosiahne 
medzinárodná dohoda.
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Or. en

Odôvodnenie

Úplné obchodovanie formou aukcie vo všetkých odvetviach od roku 2013 by bolo 
najúčinnejším a najvýhodnejším systémom. Ak sa dosiahne medzinárodná dohoda, nebude 
existovať riziko presunu emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom by 
bezplatné pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 
celkových emisií Spoločenstva v období od 
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel 
z celkového ročného množstva emisií 
v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne 
pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo a to až 
do roku 2020, keď bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať.

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom by 
bezplatné pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 
celkových emisií Spoločenstva v období od
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel 
z celkového ročného množstva emisií 
v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne 
pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo, a to až 
do roku 2020, keď sa bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať. Ak sa nedosiahne 
medzinárodná dohoda, ktorá zjednotí 
podmienky pre odvetvia zapojené do 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami, 
mala by Komisia vyhodnotiť, ktoré 
odvetvia čelia v dôsledku aukcií 
neprimeraným nevýhodám, a tieto 
odvetvia môžu byť vyňaté zo systému.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré odvetvia, napríklad odvetvia s vysokou spotrebou energie, budú v dôsledku aukcií 
neprimerane znevýhodnené. Pre tieto odvetvia by sa mohla uplatniť výnimka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Ak neexistuje medzinárodná 
dohoda, pre tie odvetvia, ktoré sú vážne 
ohrozené možným presunom emisií 
CO2,by sa mal vytvoriť iný systém.  
V záujme odstránenia tohto rizika by sa 
týmto ohrozeným odvetviam mali prideliť 
bezplatné kvóty až do výšky 80 % ich 
priemerných emisií v období 2005 až 
2007.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa nedosiahne medzinárodná dohoda, bude existovať riziko presunu emisií CO2. Je ťažké 
získať dôkazy o vážnosti tohto rizika, ale z preventívnych dôvodov chceme umožniť pridelenie 
bezplatných kvót (na základe referenčných kritérií)tým odvetviam, ktoré sú tomuto riziku 
vystavené. Ak sa uzatvorí komplexná medzinárodná dohoda o zmene klímy, riziko presunu 
emisií CO2 v dôsledku obchodovania s emisnými kvótami formou aukcií bude nízke. Preto by 
sa po uzatvorení takejto dohody malo obchodovanie formou aukcie stať metódou 
prideľovania všetkých kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe 
harmonizovaných pravidiel platných 
v celom Spoločenstve (referenčné 
kritériá), aby sa minimalizovali narušenia 

vypúšťa sa
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hospodárskej súťaže v Spoločenstve. V 
týchto pravidlách by sa mali zohľadniť 
najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich 
rovnaké činnosti ako existujúce 
zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty, 
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa 
mali vydražiť.

Or. en

Odôvodnenie

Náklady na emisie CO2 by sa mali plne zahrnúť do ceny výrobkov, aby sa tým trh usmerňoval 
v prospech spotreby produktov s priaznivejšími účinkami na klímu. Bezplatné prideľovanie 
kvót narušuje fungovanie trhových mechanizmov, ale obchodovaním formou aukcie by sa 
predišlo značnej byrokracii a najúčinnejšie by sa prostredníctvom neho ocenili subjekty 
s najlepšími výsledkami. Presun emisií CO2 a nečestná hospodárska súťaž, ktorú pre 
európskych výrobcov predstavujú krajiny, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu komplexnej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy, by sa mali kompenzovať požiadavkou na dovoz kvót 
(AIR).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe 
harmonizovaných pravidiel platných 
v celom Spoločenstve (referenčné 
kritériá), aby sa minimalizovali narušenia 
hospodárskej súťaže v Spoločenstve. V 
týchto pravidlách by sa mali zohľadniť 
najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich 
rovnaké činnosti ako existujúce 
zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty, 
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa 
mali vydražiť.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zmena a doplnenie vyplýva z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k odôvodneniam 16 
a 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.

(18) Prideľovanie bezplatných kvót pre 
zariadenia v ohrozených odvetviach by sa 
malo uskutočňovať na základe 
harmonizovaných pravidiel platných 
v celom Spoločenstve (referenčné kritériá), 
aby sa minimalizovali narušenia 
hospodárskej súťaže v Spoločenstve. V 
týchto pravidlách by sa mali zohľadniť 
najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, alternatívne 
riešenia a výrobné procesy, používanie 
biomasy, obnoviteľné zdroje energie, ako 
aj zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov. Takéto pravidlá by nemali 
podporovať zvyšovanie emisií a mali by 
zaručiť obchodovanie formou aukcie so 
stále väčším podielom kvót. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
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Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. en

Odôvodnenie

Použitie referenčných kritérií má význam len v prípade ohrozených odvetví, lebo len 
zariadeniam v týchto odvetviach sa prideľujú bezplatné kvóty opísané v PDN od toho istého 
autora k odôvodneniu 17a (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Irena Belohorská

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
potenciál (vrátane technického 
potenciálu) znížiť emisie, alternatívne 
riešenia a výrobné procesy, používanie 
biomasy, obnoviteľné zdroje energie, ako 
aj zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov. Bez ohľadu na dostupnosť 
elektrických oblúkových pecí ako 
alternatívneho výrobného procesu by sa 
v týchto harmonizovaných pravidlách 
mali zohľadňovať aj emisie súvisiace 
s využívaním spalných odpadových 
plynov, ktorých vzniku sa nedá zabrániť 
počas žiadneho integrovaného postupu, 
pri ktorom sa oceľ vyrába z rudy, najmä 
pri výrobe konvertorovým procesom, 
a malo by sa umožniť bezplatné pridelenie 



PE409.584v01-00 12/100 AM\733252SK.doc

SK

účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

kvót tým výrobným procesom, pri ktorých 
tieto plyny vznikajú. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a teplom a chladom, 
ktoré sa dodávajú priemyselným 
zariadeniam. Mali by tiež zabrániť 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže medzi priemyselnými činnosťami 
uskutočňovanými v zariadeniach 
prevádzkovaných samotným 
prevádzkovateľom a výrobou formou 
zadávania iným zariadeniam. Tieto 
pravidlá by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN nadväzuje na spravodajcov PDN 5. Rozhodnutie o odpadových plynoch však 
neponecháva Komisii, ale zabezpečuje, aby sa týmto plynom pridelili bezplatné kvóty, a tým 
sa poskytol správny podnet na ich udržateľné využitie. Týmto PDN sa zároveň do prístupu 
založeného na referenčných kritériách dopĺňa dôležitý aspekt, keď sa zabezpečuje, aby sa 
zohľadňoval aj technický potenciál na zníženie emisií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Avril Doyle

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Tieto 
harmonizované pravidlá môžu 
zohľadňovať aj emisie súvisiace 
s využívaním odpadových spalných plynov 
z priemyselných výrobných procesov 
v prípade, ak sa uvoľňovaniu týchto 
odpadových plynov nedá zabrániť; 
pravidlá môžu v tejto súvislosti 
stanovovať bezplatné pridelenie kvót 
prevádzkovateľom zariadení spaľujúcich 
tieto odpadové plyny alebo 
prevádzkovateľom zariadení, v ktorých 
tieto plyny vznikajú. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a teplom a chladom, 
ktoré sa dodávajú priemyselným 
zariadeniam. Mali by tiež zabrániť 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže medzi priemyselnými činnosťami 
uskutočňovanými v zariadeniach 
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prevádzkovaných samotným 
prevádzkovateľom a výrobou formou 
zadávania iným zariadeniam. Tieto 
pravidlá by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Matthias Groote

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Bez ohľadu na 
dostupnosť elektrických oblúkových pecí 
ako alternatívneho výrobného procesu 
môžu tieto harmonizované pravidlá 
zohľadňovať aj emisie súvisiace 
s využívaním spalných odpadových plynov 
z kyslíkových konvertorových oceliarní 
a koksárenských pecí v prípade, ak sa 
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zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

nedá zabrániť uvoľňovaniu týchto 
odpadových plynov vo výrobe ocele 
konvertorovým procesom a 
v koksárenských peciach; pravidlá môžu 
v tejto súvislosti stanovovať bezplatné 
pridelenie kvót konvertorom 
a koksárenským peciam, v ktorých tieto 
plyny vznikajú. Takéto pravidlá by nemali 
podporovať zvyšovanie emisií a mali by 
zaručiť obchodovanie formou aukcie so 
stále väčším podielom kvót. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. en

Odôvodnenie

Koksovacie plyny sú vedľajším produktom koksovania, ktorému sa nedá zabrániť. Sú to emisie 
súvisiace s priemyselným procesom a kvóty by sa im mali prideliť bezplatne.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

(18) Ak neexistuje medzinárodná dohoda, 
ktorá by stanovovala rovnaké 
zaobchádzanie s dotknutými odvetviami,
prideľovanie bezplatných kvót pre 
zariadenia by sa malo uskutočňovať na 
základe harmonizovaných pravidiel 
platných v celom Spoločenstve (odvetvové 
referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. Tieto pravidlá by mali 
vychádzať z najúčinnejších techník 
a technológií v oblasti skleníkových 
plynov a energie, a mali by zohľadňovať
potenciál (vrátane technického 
potenciálu) znížiť emisie, alternatívne 
riešenia a výrobné procesy, používanie 
biomasy a obnoviteľné zdroje energie. 
Takéto pravidlá by nemali podporovať 
zvyšovanie emisií na jednotku výroby. 
Aby bolo zaručené správne fungovanie 
trhu, je potrebné určiť pridelenia kvót ešte 
pred začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
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vydražiť. Pri vymedzovaní zásad 
stanovovania referenčných kritérií 
v rámci jednotlivých odvetví by Komisia 
mala konzultovať s príslušnými 
odvetviami.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN podporuje zavedenie harmonizovaných referenčných kritérií, ktoré navrhuje 
spravodajkyňa. Na posilnenie tohto prístupu dopĺňa tieto objasnenia:

- Základom referenčných kritérií musia byť najúčinnejšie techniky.

- Technický potenciál je veľmi dôležitým kritériom, ako to ustanovuje tretí odsek prílohy 
III platnej smernice (napr. zohľadňovanie emisií súvisiacich s výrobnými procesmi).

- Zachytávanie a ukladanie CO2 nesúvisí s vymedzením referenčných kritérií.

- Treba zabrániť zvýšeniu emisií na jednotku výroby, ale zároveň treba umožniť rast.

- Mali by sa uskutočniť konzultácie s dotknutými odvetviami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Nicodim Bulzesc

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa 
minimalizovali narušenia hospodárskej 
súťaže v Spoločenstve. V týchto pravidlách 
by sa mali zohľadniť najúčinnejšie 
techniky v oblasti skleníkových plynov 
a energie, alternatívne riešenia a výrobné 
procesy, používanie biomasy, obnoviteľné 
zdroje energie, ako aj zachytávanie 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve, 
ako je okrem iného stanovovanie 
odvetvových referenčných kritérií, aby sa 
minimalizovali narušenia hospodárskej 
súťaže v Spoločenstve. V týchto pravidlách 
by sa mal jasne stanoviť proces 
zavádzajúci odvetvové referenčné kritéria 
a podľa potreby zohľadňujúci
najúčinnejšie techniky v oblasti 
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a ukladanie skleníkových plynov. Takéto 
pravidlá by nemali podporovať zvyšovanie 
emisií a mali by zaručiť obchodovanie 
formou aukcie so stále väčším podielom 
kvót. Aby bolo zaručené správne 
fungovanie trhu, je potrebné určiť 
pridelenia kvót ešte pred začiatkom 
obdobia obchodovania. Rovnako je 
potrebné, aby tieto pravidlá zabránili 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže na trhoch s elektrickou energiou 
a dodávkami tepla priemyselným 
zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 
vzťahovať na nových účastníkov na trhu 
vykonávajúcich rovnaké činnosti ako 
existujúce zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty, 
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

skleníkových plynov a energie, alternatívne 
riešenia a výrobné procesy, používanie 
biomasy, obnoviteľné zdroje energie, ako 
aj zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov. Takéto pravidlá by nemali 
podporovať zvyšovanie emisií. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať aj na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť. Pri vymedzovaní zásad 
stanovovania referenčných kritérií 
v rámci jednotlivých odvetví by Komisia 
mala konzultovať s príslušnými 
odvetviami.

Or. en

Odôvodnenie

Zásady stanovovania referenčných kritérií musia byť odsúhlasené príslušnými odvetviami 
a musia odrážať súčasné emisie a technické možnosti znižovania emisií v rámci odvetvia. 
Postupy uvedené v dokumente o najlepších dostupných technikách (BREF Notes) môžu byť 
pre tento proces dôležitými referenčnými dokumentmi.



AM\733252SK.doc 19/100 PE409.584v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Zabránia tiež 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže medzi priemyselnými činnosťami 
uskutočňovanými v zariadeniach 
prevádzkovaných samotným 
prevádzkovateľom a výrobou formou 
zadávania iným zariadeniam. Tieto 
pravidlá by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim 
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elektrickú energiu prideľovať žiadne 
bezplatné kvóty s výnimkou elektrickej 
energie získanej z odpadových plynov, 
ktorých vzniku sa nedá zabrániť, a 
z iných zvyškov priemyselných procesov 
a elektrickej energie vyrobenej v súvislosti 
s priemyselnou spotrebou tepla pre 
vlastnú potrebu prevádzkovateľa 
zariadenia. Kvóty, ktoré zostali v rezerve 
pre nových účastníkov na trhu v roku 2020, 
by sa mali vydražiť. 

Or. en

Odôvodnenie

Prvá časť tohto PDN je podobná PDN 5, ktorý predložila spravodajkyňa. Výroba 
priemyselných plynov zadaná externým firmám by mohla byť energeticky účinnejšia. Nemalo 
by preto dôjsť k žiadnemu narušeniu hospodárskej súťaže. CO2 z využívania odpadových 
plynov je neoddeliteľne spojený so zariadeniami vyrábajúcimi tieto plyny. Obchodovanie 
formou aukcie by neprimerane zaťažilo tieto zariadenia a odrádzalo by od udržateľného 
získavania odpadových plynov. Elektrina a teplo vyrobené v súvislosti s priemyselnými 
procesmi a elektrická energia získaná zo zvyškov z priemyselných procesov predstavujú 
ekologický spôsob zabezpečovania energie pre tieto priemyselné procesy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Bogusław Sonik

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. Bez ohľadu na špecifické 
kritériá pre jednotlivé odvetvia priemyslu 
by sa v týchto pravidlách mali zohľadniť 
najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, všeobecne 
používané alternatívne riešenia a výrobné 
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skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

procesy, používanie biomasy a obnoviteľné 
zdroje energie, ako aj potenciál vrátane 
technického potenciálu na zníženie emisií.
Takéto pravidlá by mali podporovať 
zníženie konkrétnych emisií. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót na základe 
referenčných kritérií. Rovnako je 
potrebné, aby tieto pravidlá zabránili 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže na trhoch s elektrickou energiou 
a dodávkami tepla priemyselným 
zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 
rovnocenne vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť. Pri vymedzovaní zásad 
stanovovania referenčných kritérií 
v rámci jednotlivých odvetví Komisia 
uskutočňuje konzultácie s príslušnými 
odvetviami.

Or. pl

Odôvodnenie

Tento PDN zdôrazňuje používanie referenčných kritérií a význam nasledujúcich otázok: 
harmonizovaná koncepcia stanovovania referenčných kritérií s možnosťou zohľadniť faktory 
špecifické pre určité odvetvia, výrazné podnety na zlepšovanie výsledkov, konzultácie so 
zainteresovanými stranami. Alternatívne spôsoby výroby sa môžu uznať za referenčné 
kritériá, len ak sa všeobecne používajú. Odkaz na potenciál v prílohe III platnej smernice sa 
zachováva, aby sa objasnil technický charakter týchto kritérií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. Bez ohľadu na špecifické 
kritériá pre jednotlivé odvetvia priemyslu 
by sa v týchto pravidlách mali zohľadniť 
najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, všeobecne
používané alternatívne riešenia a výrobné 
procesy, používanie biomasy a obnoviteľné 
zdroje energie, ako aj potenciál vrátane 
technického potenciálu na zníženie emisií.
Takéto pravidlá by mali podporovať 
zníženie konkrétnych emisií. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót na základe 
referenčných kritérií. Rovnako je 
potrebné, aby tieto pravidlá zabránili 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže na trhoch s elektrickou energiou 
a dodávkami tepla priemyselným 
zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 
rovnocenne vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť. Pri vymedzovaní zásad 
stanovovania referenčných kritérií 
v rámci jednotlivých odvetví Komisia 
uskutočňuje konzultácie s príslušnými 
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odvetviami.

Or. pl

Odôvodnenie

Tento PDN zdôrazňuje používanie referenčných kritérií a význam nasledujúcich otázok: 
harmonizovaná koncepcia stanovovania referenčných kritérií s možnosťou zohľadniť faktory 
špecifické pre určité odvetvia, výrazné podnety na zlepšovanie výsledkov, konzultácie so 
zainteresovanými stranami. Alternatívne spôsoby výroby sa môžu uznať za referenčné 
kritériá, len ak sa všeobecne používajú. Odkaz na potenciál v prílohe III platnej smernice sa 
zachováva, aby sa objasnil technický charakter týchto kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. V prípade výroby 
tepla musí ETS EÚ zabezpečiť rovnosť 
zaobchádzania so všetkými výrobcami 
tepelnej energie a zohľadňovať jej 
rozšírenie a závislosť od 
meteorologických podmienok. Rovnako 
treba mať na zreteli, že v záujme ochrany 
životného prostredia je možné presunúť 
výrobu zo zariadení, ktoré nie sú 
nezahrnuté do systému, do iných 
zariadení a tiež že na zamedzenie 
narušenia hospodárskej súťaže je 
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by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

potrebné zabrániť presunu výroby do 
zariadení nezahrnutých do systému. 
Takéto pravidlá by nemali podporovať 
zvyšovanie emisií a mali by zaručiť 
obchodovanie formou aukcie so stále 
väčším podielom kvót. Aby bolo zaručené 
správne fungovanie trhu, je potrebné určiť 
pridelenia kvót ešte pred začiatkom 
obdobia obchodovania. Rovnako je 
potrebné, aby tieto pravidlá zabránili 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže na trhoch s elektrickou energiou 
a dodávkami tepla priemyselným 
zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 
vzťahovať na nových účastníkov na trhu 
vykonávajúcich rovnaké činnosti ako 
existujúce zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty, 
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. pl

Odôvodnenie

Pre veľkých producentov tepla, ktorí zabezpečujú plnenie požiadaviek systémov vykurovania, 
predstavuje potreba pokryť náklady na ETS EÚ vrátane nákladov na nákup kvót, ktoré sa 
musia zohľadniť v cene tepla pre spotrebiteľov, vážne narušenie hospodárskej súťaže. Vytvára 
sa tým veľké riziko presunu produkcie do menších zariadení, ktoré sú spravidla menej 
efektívne a bez dohľadu, t. j. riziko presunu emisií CO2 zo systému a v konečnom dôsledku 
reálneho zvýšenia emisií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, čisté nosiče energie, napríklad 
vodík, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
a priemyselných plynov priemyselným 
zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 
vzťahovať na nových účastníkov na trhu 
vykonávajúcich rovnaké činnosti ako 
existujúce zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty, 
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. en
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Odôvodnenie

Vodík sa v súčasnosti rozvíja na stacionárne (decentralizovaná výroba elektrickej energie) 
a nestacionárne využívanie v celej EÚ ako nosič čistej energie na základe voľby vedúcich 
politických činiteľov. Jeho využívanie je veľmi opodstatnené z environmentálneho hľadiska, 
pretože má porovnateľné, ak nie lepšie, „účelové“ hodnotenie emisií životného cyklu CO2
ako iné palivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Lena Ek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie 
vrátane kombinovanej výroby tepla 
a elektrickej energie, alternatívne riešenia 
a výrobné procesy, používanie biomasy, 
obnoviteľné zdroje energie, ako 
aj zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov. Takéto pravidlá by nemali 
podporovať zvyšovanie emisií a mali by 
zaručiť obchodovanie formou aukcie so 
stále väčším podielom kvót. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
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vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. en

Odôvodnenie

Rozvoj kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie je jedným z deklarovaných cieľov EÚ. 
Popri ďalších technológiách, ktoré sa tu uvádzajú, by pravidlá prideľovania kvót mali 
zabezpečovať, aby obchodovanie s emisiami prispievalo k rozvoju technológií s väčším 
potenciálom znižovania CO2, najmä kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.  Týmto 
PDN sa text zjednocuje s ostatnými ustanoveniami návrhu, ktoré sa týkajú kombinovanej 
výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže v 
Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže v 
Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 



PE409.584v01-00 28/100 AM\733252SK.doc

SK

potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla a 
priemyselných plynov priemyselným 
zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 
vzťahovať na nových účastníkov na trhu 
vykonávajúcich rovnaké činnosti ako 
existujúce zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty, 
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba zahrnúť všetky verejené služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 



AM\733252SK.doc 29/100 PE409.584v01-00

SK

používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania.
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty 
s výnimkou elektrickej energie vyrobenej 
z odpadových plynov z priemyselnej 
výroby. Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre 
nových účastníkov na trhu v roku 2020, by 
sa mali vydražiť.

Or. pl

Odôvodnenie

Odpadové plyny, ktoré sú výsledkom výrobných procesov, sa musia použiť okamžite po ich 
vytvorení. Na zabezpečenie ich účinnej obnovy sa musí pri používaní týchto plynov umožniť 
maximálna miera pružnosti. Využívanie odpadových plynov z výrobných postupov na výrobu 
elektrickej energie prispieva k ochrane zdrojov a znižovaniu emisií CO2. Elektrická energia 
vyrobená za takýchto špecifických okolností by sa mala vyňať z obchodovania formou aukcie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. Bez toho, aby boli 
dotknuté referenčné kritéria, by sa
v týchto pravidlách mali zohľadniť 
najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, všeobecne 
použiteľné alternatívne riešenia a výrobné 
procesy, používanie biomasy, obnoviteľné 
zdroje energie, ako aj potenciál (vrátane 
technického potenciálu) znižovania 
emisií. Takéto pravidlá by mali
podporovať znižovanie konkrétnych
emisií. Aby bolo zaručené správne 
fungovanie trhu, je potrebné určiť 
pridelenia kvót na základe referenčných 
kritérií. Rovnako je potrebné, aby tieto 
pravidlá zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali rovnocenne vzťahovať na 
nových účastníkov na trhu vykonávajúcich 
rovnaké činnosti ako existujúce zariadenia, 
ktoré sú príjemcami prechodne 
prideľovaných bezplatných kvót. Aby sa 
predišlo narušeniu hospodárskej súťaže 
v rámci vnútorného trhu, nemali by sa 
novým účastníkom na trhu vyrábajúcim 
elektrickú energiu prideľovať žiadne 
bezplatné kvóty s výnimkou elektrickej 
energie vyrobenej z odpadových plynov 
z priemyselnej výroby. Kvóty, ktoré zostali 
v rezerve pre nových účastníkov na trhu 
v roku 2020, by sa mali vydražiť.
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Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Evangelia Tzampazi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže v 
Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže v 
Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie,
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Rovnako by sa malo 
zohľadniť postupné zlepšovanie účinnosti 
z hľadiska emisií CO2 v dôsledku 
budúceho technologického rozvoja. 
Takéto pravidlá by nemali podporovať 
zvyšovanie emisií a mali by zaručiť 
obchodovanie formou aukcie so stále 
väčším podielom kvót. Aby bolo zaručené 
správne fungovanie trhu, je potrebné určiť 
pridelenia kvót ešte pred začiatkom 
obdobia obchodovania. Rovnako je 
potrebné, aby tieto pravidlá zabránili 
nepatričným narušeniam hospodárskej 
súťaže na trhoch s elektrickou energiou 
a dodávkami tepla priemyselným 
zariadeniam. Tieto pravidlá by sa mali 
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bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

vzťahovať na nových účastníkov na trhu 
vykonávajúcich rovnaké činnosti ako 
existujúce zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty, 
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. el

Odôvodnenie

Technológie sa časom menia a zlepšujú a referenčné kritériá by mali tento vývoj zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Peter Liese

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže v 
Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 

(18) Kým sa neuzavrie medzinárodná 
dohoda, ktorá zabezpečí rovnaké 
zaobchádzanie s dotknutými odvetviami, 
prideľovanie bezplatných kvót pre 
zariadenia by sa malo uskutočňovať na 
základe harmonizovaných pravidiel 
platných v celom Spoločenstve (referenčné 
kritériá), aby sa minimalizovali narušenia 
hospodárskej súťaže v Spoločenstve. V 
týchto pravidlách by sa mali zohľadniť 
najúčinnejšie techniky v oblasti 
skleníkových plynov a energie, alternatívne 
riešenia a výrobné procesy, používanie 
biomasy, obnoviteľné zdroje energie, ako 
aj zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov. Takéto pravidlá by nemali 
podporovať zvyšovanie emisií a mali by 
zaručiť obchodovanie formou aukcie so 
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začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

stále väčším podielom kvót. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. de

Justification

Treba objasniť, že slovo „prechodné“ sa vzťahuje na medzinárodnú dohodu, ktorá vytvorí 
rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu (aby sa zabránilo presunu emisií CO2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť úroveň zalesňovania 
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v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty. 
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

a najúčinnejšie techniky (najlepšie 
dostupné technológie – BAT) v oblasti 
skleníkových plynov a energie, alternatívne 
riešenia a výrobné procesy, používanie 
biomasy, obnoviteľné zdroje energie, ako 
aj zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov. Takéto pravidlá by nemali 
podporovať zvyšovanie emisií a mali by 
zaručiť obchodovanie formou aukcie so 
stále väčším podielom kvót. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania.
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. pl

Odôvodnenie

Najdôležitejším a najprirodzenejším prostriedkom v boji proti zmene klímy je zalesňovanie 
a vytváranie lúk na viazanie oxidu uhličitého. Využitie najlepších dostupných technológií 
(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY) je kľúčom od zníženia emisií skleníkových plynov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Péter Olajos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie, 
alternatívne riešenia a výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. Takéto pravidlá by 
nemali podporovať zvyšovanie emisií 
a mali by zaručiť obchodovanie formou 
aukcie so stále väčším podielom kvót. Aby 
bolo zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

(18) Prechodné prideľovanie bezplatných 
kvót pre zariadenia by sa malo 
uskutočňovať na základe harmonizovaných 
pravidiel platných v celom Spoločenstve 
(referenčné kritériá), aby sa minimalizovali 
narušenia hospodárskej súťaže 
v Spoločenstve. V týchto pravidlách by sa 
mali zohľadniť najúčinnejšie techniky 
v oblasti skleníkových plynov a energie 
vrátane kombinovanej výroby tepla 
a elektrickej energie, alternatívne riešenia 
a výrobné procesy, používanie biomasy, 
obnoviteľné zdroje energie, ako 
aj zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov. Takéto pravidlá by nemali 
podporovať zvyšovanie emisií a mali by 
zaručiť obchodovanie formou aukcie 
so stále väčším podielom kvót. Aby bolo 
zaručené správne fungovanie trhu, je 
potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred 
začiatkom obdobia obchodovania. 
Rovnako je potrebné, aby tieto pravidlá 
zabránili nepatričným narušeniam 
hospodárskej súťaže na trhoch 
s elektrickou energiou a dodávkami tepla 
priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich rovnaké 
činnosti ako existujúce zariadenia, ktoré sú 
príjemcami prechodne prideľovaných 
bezplatných kvót. Aby sa predišlo 
narušeniu hospodárskej súťaže v rámci 
vnútorného trhu, nemali by sa novým 
účastníkom na trhu vyrábajúcim elektrickú 
energiu prideľovať žiadne bezplatné kvóty.
Kvóty, ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa mali 
vydražiť.

Or. en
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Odôvodnenie

Rozvoj kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie je jedným z deklarovaných cieľov EÚ. 
Popri ďalších technológiách, ktoré sa tu uvádzajú, by pravidlá prideľovania kvót mali 
zabezpečovať, aby obchodovanie s emisiami prispievalo k rozvoju technológií s väčším 
potenciálom znižovania CO2, najmä kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu 
emisií uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do 
výšky 100 % odvetviam alebo 
pododvetviam, ktoré spĺňajú príslušné 
kritériá. Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 

(19) V prípade, že by sa iné rozvinuté 
krajiny a iní významní pôvodcovia emisií 
skleníkových plynov nepripojili 
k medzinárodnej dohode, mohlo by to 
viesť k zvýšeniu emisií skleníkových 
plynov v tretích krajinách, kde priemysel 
nepodlieha porovnateľným obmedzeniam 
emisií CO2 („presun“ emisií CO2) 
a zároveň by sa hospodársky znevýhodnili 
niektoré energeticky náročné priemyselné 
odvetvia a pododvetvia v Spoločenstve, 
ktoré sú vystavené hospodárskej súťaži. To 
by mohlo ohroziť integritu životného 
prostredia a účinnosť opatrení 
Spoločenstva.
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odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

Or. pl

Odôvodnenie

Jav nazvaný presun emisií CO2, ktorý je v skutočnosti len zdravou reakciou trhu na predpisy, 
ktoré nie sú primerané hospodárskej situácii Spoločenstva, sa určite vyskytne a bude viesť 
k ďalšiemu prehĺbeniu hospodárskych problémov súvisiacich s rýchlo rastúcou finančnou 
a administratívnou záťažou hospodárstiev členských štátov. Centrálne prerozdelenie 
emisných kvót zamerané na podporu vybraných odvetví je však z hľadiska trhového 
hospodárstva neúčinným a škodlivým mechanizmom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Thomas Ulmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
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priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá.
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
CO2 prevezme za odvetvia alebo 
pododvetvia, ktoré spĺňajú príslušné 
kritériá, zásadu prideľovania bezplatných 
kvót na základe právnych predpisov 
harmonizovaných v celom Spoločenstve.

Or. de

Odôvodnenie

Aj tu predstavuje uplatnenie referenčného kritéria na základe najlepšej dostupnej technológie 
najúčinnejšie a najhospodárnejšie riešenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
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Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu 
emisií uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do 
výšky 100 % odvetviam alebo 
pododvetviam, ktoré spĺňajú príslušné 
kritériá. Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, 
že by sa iné rozvinuté krajiny a iní 
významní pôvodcovia emisií skleníkových 
plynov nepripojili k tejto medzinárodnej 
dohode, mohlo by to viesť k zvýšeniu 
emisií skleníkových plynov v tretích 
krajinách, kde priemysel nepodlieha 
porovnateľným obmedzeniam emisií CO2
(„presun“ emisií CO2 ) a zároveň by sa 
hospodársky znevýhodnili niektoré 
energeticky náročné priemyselné odvetvia 
a pododvetvia v Spoločenstve, ktoré sú 
vystavené hospodárskej súťaži. V prípade, 
že sa v krajinách, ktoré sú zodpovedné 
za kritický objem výroby v odvetví 
podliehajúcemu systému obchodovania 
s emisiami EÚ, ktorému nie sú kvóty 
prideľované bezplatne, ešte neuzavrela 
medzinárodná dohoda o zmene klímy 
vedúca k povinnému zníženiu emisií 
skleníkových plynov porovnateľnému 
so znížením v EÚ, bude potrebné zabrániť 
tomu, aby emisie skleníkových plynov 
uvoľnené mimo Spoločenstva narúšali 
opatrenia Spoločenstva tým, že budú viesť 
k presunu emisií CO2. S týmto cieľom by 
sa mali prijať ustanovenia, ktoré sa 
uplatnia na dovoz tovaru, ktorý by v inak 
oslaboval tieto opatrenia. Tieto 
ustanovenia by mali byť neutrálne, 
pokiaľ ide o ich účinnosť. S cieľom 
pripraviť sa na takúto situáciu, ktorá by 
mohla ohroziť integritu životného 
prostredia a účinnosť opatrení 
Spoločenstva, by sa mal v prípade dovozu 
energeticky náročného tovaru 
do Spoločenstva vytvoriť účinný 
vyrovnávací systém pre oxid uhličitý 
vo forme požiadavky na dovoz kvót. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. Tieto ustanovenia by mali 
voči dovozcom tovaru uplatňovať 
požiadavky podobné tým, ktoré sa 
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vzťahujú na zariadenia v rámci EÚ, 
ktorým nie sú prideľované bezplatné 
kvóty a pri ktorých sa preukázalo, že sú 
vystavené značnému riziku presunu emisií 
CO2 alebo medzinárodnej konkurencií 
v tretích krajinách, ktoré nepodliehajú 
záväzným a overiteľným opatreniam 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
v súvislosti s medzinárodným politickým 
rámcom na obdobie po roku 2012 
týkajúcim sa klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Náklady na emisie CO2 by sa mali plne zahrnúť do ceny výrobkov, aby sa tým trh usmerňoval 
v prospech spotreby produktov s priaznivejšími účinkami na klímu. Bezplatné prideľovanie 
kvót narušuje fungovanie trhových mechanizmov, ale obchodovaním formou aukcie by sa 
predišlo značnej byrokracii a najúčinnejšie by sa prostredníctvom neho ocenili subjekty 
s najlepšími výsledkami.  Presun emisií CO2 a nečestná hospodárska súťaž, ktorú pre 
európskych výrobcov predstavujú krajiny, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu komplexnej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy, by sa mali kompenzovať požiadavkou na dovoz kvót 
(AIR).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, 
že by sa iné rozvinuté krajiny a iní 
významní pôvodcovia emisií skleníkových 
plynov nepripojili k tejto medzinárodnej 
dohode, mohlo by to viesť k zvýšeniu 
emisií skleníkových plynov v tretích 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, 
že by sa iné rozvinuté krajiny a iní 
významní pôvodcovia emisií skleníkových 
plynov nepripojili k tejto medzinárodnej 
dohode, mohlo by to viesť k zvýšeniu 
emisií skleníkových plynov v tretích 



AM\733252SK.doc 41/100 PE409.584v01-00

SK

krajinách, kde priemysel nepodlieha 
porovnateľným obmedzeniam emisií 
uhlíka („presun“ emisií uhlíka) a zároveň 
by sa hospodársky znevýhodnili niektoré 
energeticky náročné priemyselné odvetvia 
a pododvetvia v Spoločenstve, ktoré sú 
vystavené hospodárskej súťaži. To by 
mohlo ohroziť integritu životného 
prostredia a účinnosť opatrení 
Spoločenstva.  Spoločenstvo na riešenie 
rizika týkajúceho sa presunu emisií uhlíka 
pridelí bezplatné kvóty až do výšky 100 % 
odvetviam alebo pododvetviam, ktoré 
spĺňajú príslušné kritériá. Vymedzenie 
týchto odvetví alebo pododvetví 
a požadovaných opatrení bude predmetom 
opätovného posúdenia, aby sa zabezpečilo, 
že sa prijmú potrebné opatrenia a že 
nedôjde k nadmernej kompenzácii. V 
prípade tých špecifických odvetví alebo 
pododvetví, kde je možné náležite 
odôvodniť, že riziku presunu emisií uhlíka
nemožno predísť inak, kde výroba 
elektrickej energie tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

krajinách, kde priemysel nepodlieha 
porovnateľným obmedzeniam emisií CO2
(„presun“ emisií CO2 ) a zároveň by sa 
hospodársky znevýhodnili niektoré 
energeticky náročné priemyselné odvetvia 
a pododvetvia v Spoločenstve, ktoré sú 
vystavené hospodárskej súťaži. To by 
mohlo ohroziť integritu životného 
prostredia a účinnosť opatrení 
Spoločenstva. Vymedzenie týchto 
ohrozených odvetví alebo pododvetví bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. Tým špecifickým odvetviam
alebo pododvetviam, kde je možné náležite 
odôvodniť, že existuje riziku presunu 
emisií CO2 a kde výroba elektrickej 
energie tvorí vysoký podiel výrobných 
nákladov a vyrába sa hospodárne, sa môžu 
prideliť bezplatné kvóty až do výšky 80 %, 
aby sa zohľadnila spotreba elektrickej 
energie vo výrobnom procese, bez zmeny 
celkového množstva kvót.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie toho, ktoré odvetvia a pododvetvia môžu v prípade absencie medzinárodnej 
dohody žiadať o bezplatné kvóty, treba prehodnotiť, aby nedošlo k nadmernej kompenzácii. 
Ohrozené odvetvia s vysokou spotrebou elektrickej energie možno v záujme rovnakého 
zaobchádzania s odvetviami s vysokými priamymi nákladmi a odvetviami s vysokými 
nepriamymi nákladmi kompenzovať pridelením bezplatných kvót pre ich spotrebu elektriny. 
Nepridelia sa im však bezplatné kvóty pre všetky nepriame emisie, pretože odvetvia musia 
pracovať aj na odbúravaní CO2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa dosiahol 
na Bali, keď sa krajiny uvedené v prílohe 
I Kjótskeho protokolu zaviazali znížiť 
emisie skleníkových plynov v rozmedzí 25 
až 40 % do roku 2020 v porovnaní 
s rokom 1990. Aby si EÚ udržala vedúce 
postavenie v skupine krajín prílohy I, jej 
zníženie emisií skleníkových plynov sa 
bude musieť pohybovať pri hornej 
hranici tohto rozpätia. V prípade, že by sa 
iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov z menej účinných 
zariadení, pokiaľ ide o emisie CO2,
v tretích krajinách, kde priemysel 
nepodlieha porovnateľným obmedzeniam 
emisií CO2 („presun“ emisií CO2) 
a zároveň by sa hospodársky znevýhodnili 
niektoré energeticky náročné priemyselné 
odvetvia a pododvetvia v Spoločenstve, 
ktoré sú vystavené hospodárskej súťaži. To 
by mohlo ohroziť integritu životného 
prostredia a účinnosť opatrení 
Spoločenstva. Na riešenie rizika 
týkajúceho sa presunu emisií CO2 by 
Komisia mala podporovať vytváranie 
celosvetových odvetvových dohôd a 
v prípade, že sa uzatvorenie takýchto 
dohôd ukáže ako nemožné, Spoločenstvo
pridelí bezplatné kvóty až do výšky 100 % 
pododvetviam alebo zariadeniam, ktoré 
spĺňajú príslušné kritériá. Vymedzenie 
týchto pododvetví alebo zariadení 
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a požadovaných opatrení bude predmetom 
opätovného posúdenia, aby sa zabezpečilo, 
že sa prijmú potrebné opatrenia a že 
nedôjde k nadmernej kompenzácii. 
V prípade tých špecifických pododvetví 
alebo zariadení, kde je možné náležite 
odôvodniť, že riziku presunu emisií CO2
nemožno predísť inak, kde výroba 
elektrickej energie tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie 
vo výrobnom procese, bez zmeny 
celkového množstva kvót.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Vzhľadom na 
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riešenie rizika týkajúceho sa presunu 
emisií uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do 
výšky 100 % odvetviam alebo 
pododvetviam, ktoré spĺňajú príslušné 
kritériá. Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

pravdepodobnú stratu podstatného 
trhového podielu v prospech zariadení 
mimo Spoločenstva, ktoré neprijímajú 
nijaké podobné opatrenia na zníženie 
emisií, by sa mal k smernici pripojiť ako 
príloha zoznam energeticky náročných 
priemyselných odvetví, ktoré sú ohrozené 
presunom emisií CO2. Spoločenstvo bude 
aj naďalej bezplatne prideľovať všetky 
kvóty odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá ohrozenia 
presunom emisií CO2. Vymedzenie týchto 
odvetví alebo pododvetví a požadovaných 
opatrení bude predmetom opätovného 
posúdenia, aby sa zabezpečilo, že sa prijmú 
potrebné opatrenia a že nedôjde 
k nadmernej kompenzácii. V prípade tých 
špecifických odvetví alebo pododvetví, kde 
je možné náležite odôvodniť, že riziku 
presunu emisií CO2 nemožno predísť inak, 
kde výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie.

Or. pl

Odôvodnenie

Vymenovaním odvetví ohrozených presunom emisií CO2 sa zaručí transparentnosť a právna 
istota. V prípade potvrdeného rizika presunu emisií CO2 bude pridelenie kvót vychádzať 
z referenčných kritérií a bude bezplatné pre 100 % emisných kvót určených podľa týchto 
kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Peter Liese

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
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globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. So zreteľom na 
možnosť výraznej straty trhového podielu 
v prospech zariadení mimo Spoločenstva, 
ktoré nevyvíjajú porovnateľné úsilie o 
zníženie emisií, by sa mal k tejto smernici 
ako príloha pripojiť zoznam energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
ohrozených presunom emisií CO2. 
Spoločenstvo bude naďalej prideľovať 
bezplatné kvóty až do výšky 100 % 
odvetviam alebo pododvetviam, ktoré 
spĺňajú kritérium ohrozenia presunom 
emisií CO2. Vymedzenie týchto odvetví 
alebo pododvetví a požadovaných opatrení 
bude predmetom opätovného posúdenia, 
aby sa zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií CO2nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

Or. de
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Odôvodnenie

Zavedenie zoznamu odvetví, ktoré sú ohrozené presunom emisií CO2, prinesie jasnosť a zvýši 
právnu istotu. V prípade zistenia skutočného rizika presunu emisií CO2 sa prideľovanie musí 
zakladať na referenčných kritériách, ale bude bezplatné pre 100 % kvót stanovených  týmito 
referenčnými kritériami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Vittorio Prodi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. Na tento účel 
by Spoločenstvo malo čo najviac a na 
príslušných úrovniach podporovať 
dosiahnutie novej medzinárodnej dohody 
o znížení emisií založenej na zásade 
„jedna osoba, jedna emisia“. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
CO2 pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
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odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií CO2 nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie 
vo výrobnom procese, bez zmeny 
celkového množstva kvót.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia a časti 
zariadení vrátane dodávok tepla alebo 
priemyselných plynov zariadeniam, ktoré 
vlastnia a/alebo prevádzkujú tretie strany,
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
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riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií CO2 nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabrániť každému narušeniu vnútorného trhu spôsobenému pridelením kvót, ktoré by 
mohlo vyústiť do presunu vo výrobe od priemyselných odvetví špecializovaných na výrobu 
priemyselných plynov k spotrebiteľom týchto plynov, ktorého dôsledkom by bolo zvýšenie 
emisií CO2. Prerušenie súčasných metód energeticky účinnej výroby priemyselných plynov by 
mohlo mať nežiaduci účinok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Nicodim Bulzesc

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
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pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
CO2 a hospodárskeho znevýhodnenia
pridelí bezplatné kvóty až do výšky 100 % 
odvetviam alebo pododvetviam, ktoré 
spĺňajú príslušné kritériá. Vymedzenie 
týchto odvetví alebo pododvetví 
a požadovaných opatrení bude predmetom 
opätovného posúdenia, aby sa zabezpečilo, 
že sa prijmú potrebné opatrenia a že 
nedôjde k nadmernej kompenzácii. 
V prípade tých špecifických odvetví alebo 
pododvetví, kde je možné náležite 
odôvodniť, že riziku presunu emisií CO2
nemožno predísť inak, kde výroba 
elektrickej energie tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom súčasného návrhu smernice je zmierniť negatívne následky na životné prostredie 
spojené s obchodovaním s emisnými kvótami formou aukcie v prípade neexistencie 
medzinárodnej dohody, komplexne však nerieši negatívne ekonomické dôsledky, ktoré by 
nastali, ak by medzinárodná dohoda nevytvorila rovnaké podmienky medzi spoločnosťami 
v konkurenčných krajinách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
CO2 prijme náležité opatrenia so zreteľom 
na odvetvia alebo pododvetvia, ktoré 
spĺňajú príslušné kritériá. Vymedzenie 
týchto odvetví alebo pododvetví 
a požadovaných opatrení bude predmetom 
opätovného posúdenia, aby sa zabezpečilo, 
že sa prijmú potrebné opatrenia a že 
nedôjde k nadmernej kompenzácii.
V prípade tých špecifických odvetví alebo 
pododvetví, kde je možné náležite 
odôvodniť, že riziku presunu emisií 
CO2nemožno predísť inak, kde výroba 
elektrickej energie tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
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výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót. 

výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót. 

Or. en

Odôvodnenie

Prideľovanie úplne bezplatných kvót energeticky náročným priemyselným odvetviam, ktoré 
patria k najväčším producentom skleníkových plynov, je nevhodné. Tieto odvetvia by mali 
niesť environmentálne náklady vyplývajúce z ich činností za rovnakých podmienok ako 
podniky v iných odvetviach, aby nedošlo k umelým deformáciám činností na jednej či druhej
strane „hranice bezplatných kvót“.  Medzinárodná konkurencieschopnosť sa dá posilňovať 
inými opatreniami, napríklad úpravou hraničnej dane alebo požiadavkou zahrnúť dovoz 
z krajín, ktoré nepristúpili k rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), do 
systému obchodovania s emisiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Antonio De Blasio

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
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riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
CO2 pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
na jednej strane zaistila predvídateľnosť 
a na druhej strane zabezpečilo, že sa 
prijmú potrebné opatrenia a že nedôjde k 
nadmernej kompenzácii. V prípade tých 
špecifických odvetví alebo pododvetví, kde 
je možné náležite odôvodniť, že riziku 
presunu emisií CO2 nemožno predísť inak, 
kde výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania o maximálne 2°C, 
pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania na maximálne 
2°C, pričom výraznou podporou pre 
Spoločenstvo je pokrok, ktorý sa v tejto 
súvislosti dosiahol na Bali. V prípade, že 
by sa iné rozvinuté krajiny a iní významní 
pôvodcovia emisií skleníkových plynov 
nepripojili k tejto medzinárodnej dohode, 
mohlo by to viesť k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov v tretích krajinách, 
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií CO2 („presun“ emisií 
CO2) a zároveň by sa hospodársky 
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znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
CO2 pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom posúdenia do 30. decembra 
2009, aby sa zabezpečilo, že sa prijmú 
potrebné opatrenia a že nedôjde 
k nadmernej kompenzácii. V prípade tých 
špecifických odvetví alebo pododvetví, kde 
je možné náležite odôvodniť, že riziku 
presunu emisií CO2 nemožno predísť inak, 
kde výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

Or. en

Odôvodnenie

Pre priemyselné odvetvia je z hľadiska prijatia správnych investičných rozhodnutí dôležité 
včas vedieť, či sa na ne bude vzťahovať obchodovanie formou aukcie alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Odvetvia musia do 30. júna 2009 
predložiť dôkazy o tom, že spĺňajú kritériá 
na udelenie výnimky, aby ich Komisia 
mohla posúdiť v decembri 2009.
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Or. en

Odôvodnenie

Pre priemyselné odvetvia je z hľadiska prijatia správnych investičných rozhodnutí dôležité 
včas vedieť, či sa na ne bude vzťahovať obchodovanie formou aukcie alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Robert Goebbels

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti 
by Komisia mala najneskôr do 30. júna 
2010 stanoviť, v prípade ktorých 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví a pododvetví by mohol hroziť 
presun emisií uhlíka. Základom analýzy 
by mal byť odhad neschopnosti 
premietnuť náklady na potrebné kvóty do 
cien produktov bez toho, aby došlo 
k výraznej strate trhového podielu 
v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa mohlo 
prideliť viac bezplatných kvót, resp. by 
bolo vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií uhlíka a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 

(20) S cieľom zabezpečiť účinnosť 
Európskeho systému na obchodovanie 
s emisnými kvótami a vyhnúť sa tomu, 
aby európske obmedzenia viedli k presunu 
priemyslu do krajín s menej prísnymi 
environmentálnymi obmedzeniami – čo by 
zabránilo zníženiu globálnych emisií – je 
v prípade energeticky náročných odvetví 
a pododvetví vystavených medzinárodnej 
hospodárskej súťaži potrebné zaviesť 
účinný systém, ktorý umožní vytvoriť 
pre zariadenia v Spoločenstve rovnaké 
podmienky, ako majú zariadenia v tretích 
krajinách, okrem iného tým, že sa 
na dovozcov budú vzťahovať požiadavky 
porovnateľné s požiadavkami týkajúcimi sa 
zariadení v rámci EÚ prostredníctvom 
povinného odovzdávania kvót. Tento 
mechanizmus je určený na použitie 
v spojitosti s krajinami, ktoré 
po dosiahnutí medzinárodnej dohody, 
v prípade rozvinutých krajín, neprijali 
záväzky porovnateľné so záväzkami 
Európskej únie z hľadiska zníženia emisií 
skleníkových plynov, alebo v prípade 
krajín s rýchlo sa rozvíjajúcim 
hospodárstvom nezaviedli nové 
a primerané opatrenia, ktoré by boli 
merateľné, kontrolovateľné a overiteľné, 
v súlade s plánom prijatým na konferencii 
na Bali. Komisia určí odvetvia, ktoré sú 
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vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

vystavené riziku presunu emisií CO2, 
na základe presne špecifikovaných 
kritérií, aby sa zabezpečili riadne odhady 
presunu emisií CO2 a zabránilo sa 
nadmernej kompenzácii. Mechanizmus 
úpravy na hraniciach by mal byť v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva, najmä čo sa týka Svetovej 
obchodnej organizácie.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska únia musí dať najavo krajinám, ktoré odmietajú pristúpiť k akejkoľvek 
medzinárodnej dohode, že zamietnutie ratifikácie takejto dohody bude mať vplyv na subjekty, 
ktoré dovážajú ich výrobky do Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií uhlíka. Základom analýzy by mal 
byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií CO2. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
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strate trhového podielu v porovnaní so 
zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
uhlíka, by sa mohlo prideliť viac 
bezplatných kvót, resp. by bolo vhodné 
zaviesť účinný systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli o nič 
priaznivejšie ako požiadavky vzťahujúce 
sa na zariadenia v rámci EÚ, napríklad 
vyžadovať odovzdávanie kvót. Taký 
postup však musí byť v súlade s princípmi 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), predovšetkým s princípom 
spoločných, no diferencovaných 
zodpovedností a príslušných schopností, 
s ohľadom na konkrétnu situáciu 
v najmenej rozvinutých krajinách. Musí 
byť tiež v súlade s medzinárodnými 
záväzkami Spoločenstva vrátane dohody 
WTO.

podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky 
na zníženie emisií nepodnikajú.

Or. en

Odôvodnenie

Energeticky náročné odvetvia ohrozené presunom emisií CO2 sú už upravené v PDN od toho 
istého autora k odôvodneniu 17a (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Thomas Ulmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do (20) Komisia by preto mala najneskôr do 
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júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa mohlo 
prideliť viac bezplatných kvót, resp. by 
bolo vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným
rizikom presunu emisií uhlíka 
a zariadenia z tretích krajín dostali na 
porovnateľnú úroveň. Takýto systém by 
mohol uvaliť na dovozcov požiadavky, 
ktoré by neboli o nič priaznivejšie ako 
požiadavky vzťahujúce sa na zariadenia 
v rámci EÚ, napríklad vyžadovať 
odovzdávanie kvót. Taký postup však musí 
byť v súlade s princípmi Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

júna 2010 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2009
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
CO2. Základom analýzy by mal byť odhad 
neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú.

Or. de
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Odôvodnenie

Riziko presunu emisií CO2 sa zavedením modelu referenčných kritérií zníži na minimum. Dá 
sa však ťažko pochopiť, prečo sa má rozhodnutie o stanovení uskutočniť až v polovici roka 
2010, pretože by to iba spomalilo potrebné investície. Na prijatie rozhodnutia by mal Komisii 
stačiť rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti 
by Komisia mala najneskôr do 30.06.10 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií uhlíka. Základom analýzy by mal 
byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní so 
zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
uhlíka, by sa mohlo prideliť viac 
bezplatných kvót, resp. by bolo vhodné 
zaviesť účinný systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia z tretích 
krajín dostali na porovnateľnú úroveň. 
Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 

(20) Komisia najneskôr do júna 2011 
preskúma situáciu, skonzultuje stav so 
všetkými relevantnými sociálnymi 
partnermi a na základe výsledku 
medzinárodných rokovaní predloží 
analytickú správu, v ktorej zhodnotí 
situáciu s osobitným zreteľom na 
energeticky náročné odvetvia ohrozené 
presunom emisií CO2. K tejto správe by 
mali byť priložené príslušné návrhy 
zahŕňajúce stanovenie podielu bezplatne 
pridelených emisných kvót a tiež, ako 
doplnok, účinný vyrovnávací systém pre 
emisie oxidu uhličitého, ktorým by sa 
zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií CO2 a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
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vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. pl

Odôvodnenie

Hodnotenie sa uskutoční pre všetky odvetvia, ale dôraz sa bude klásť na ohrozené odvetvia. 
Objasnenie, že systémy na vyrovnávanie emisií sa budú využívať ako doplnok hlavných 
opatrení. Objasnenie, že vyrovnávacie systémy tohto typu sa môžu použiť aj v prípade vývozu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti 
by Komisia mala najneskôr do 30. júna 
2010 stanoviť, v prípade ktorých 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví a pododvetví by mohol hroziť 
presun emisií uhlíka. Základom analýzy 
by mal byť odhad neschopnosti 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť analytickú správu, 
v ktorej zhodnotí situáciu s osobitným 
zreteľom na energeticky náročné odvetvia 
vystavené značnému riziku presunu emisií 
CO2. K tejto správe by mali byť priložené 
príslušné návrhy, ktoré môžu zahŕňať 
úpravu podielu kvót pridelených 
bezplatne, a ako doplnkové opatrenie 



PE409.584v01-00 60/100 AM\733252SK.doc

SK

premietnuť náklady na potrebné kvóty do 
cien produktov bez toho, aby došlo 
k výraznej strate trhového podielu 
v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa mohlo 
prideliť viac bezplatných kvót, resp. by 
bolo vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií uhlíka a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

účinný vyrovnávací systém pre emisie 
CO2, ktorým by sa zariadenia Spoločenstva 
s významným rizikom presunu emisií CO2
a zariadenia z tretích krajín dostali na 
porovnateľnú úroveň. Takýto systém by 
mohol uvaliť na dovozcov požiadavky, 
ktoré by neboli o nič priaznivejšie ako 
požiadavky vzťahujúce sa na zariadenia 
v rámci EÚ, napríklad vyžadovať 
odovzdávanie kvót, ale rovnako aj riešiť 
otázku exportu. Taký postup však musí byť 
v súlade s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. en

Odôvodnenie

Posúdiť by sa mali všetky odvetvia, ale osobitný dôraz by sa mal pritom klásť na ohrozené 
odvetvia. Treba tiež jasne stanoviť, že systémy vyrovnávania oxidu uhličitého sa využívajú ako 
doplnok iných prvotných opatrení. Rovnako by mali byť k dispozícii návrhy, ktorý by riešili 
nárast zaťaženia, napríklad zvýšené náklady vyplývajúce z vysokých cien elektrickej energie.



AM\733252SK.doc 61/100 PE409.584v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií uhlíka. Základom analýzy by mal 
byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní so 
zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
uhlíka, by sa mohlo prideliť viac 
bezplatných kvót, resp. by bolo vhodné 
zaviesť účinný systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia z tretích 
krajín dostali na porovnateľnú úroveň. 
Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala zároveň stanoviť, v prípade 
ktorých energeticky náročných 
priemyselných pododvetví a zariadení by 
mohol hroziť presun emisií CO2. Základom 
analýzy by mal byť odhad neschopnosti 
premietnuť zvýšené náklady na potrebné 
kvóty do cien produktov vyplývajúce 
výlučne z ustanovení tejto smernice bez 
toho, aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií CO2, by sa mohlo prideliť 
viac bezplatných kvót, resp. by bolo 
vhodné zaviesť účinný vyrovnávací systém
pre emisie oxidu uhličitého, ktorým by sa 
zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií CO2 a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
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konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady 
na potrebné kvóty do cien produktov bez 
toho, aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa mohlo prideliť 
viac bezplatných kvót, resp. by bolo 
vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií uhlíka a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala v hlavnej časti smernice
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
CO2. Je nevyhnutné, aby tento zoznam 
bolo možné dopĺňať s cieľom určiť všetky 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
vystavené takémuto riziku najneskôr 
do 30. júna 2009.  Takýto zoznam by bolo 
možné následne prehodnocovať alebo 
dopĺňať, aby sa tak zohľadnili – podľa 
rovnakých kritérií – účinky zmien 
globálnej situácie. Komisia by mala 
zakladať analýzu na náročnosti
premietnuť náklady na potrebné kvóty do 
cien produktov bez toho, aby došlo 
k výraznej strate trhového podielu 
v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií CO2, by sa mohlo prideliť 
viac bezplatných kvót, resp. by bolo 
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napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií CO2 a zariadenia z 
tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Každé prijaté opatrenie musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom 
na osobitnú situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO. 
Záväzky porovnateľné medzi rozvinutými 
krajinami a príspevky rozvojových krajín, 
najmä hospodársky najrozvinutejších 
rozvojových krajín, by mali byť 
merateľné, overiteľné a kontrolovateľné. 
Metodika merania a overovania by sa 
mala odsúhlasiť na medzinárodnej 
úrovni.

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže sa medzinárodná dohoda má zaviesť v decembri 2009, prehodnotenie ustanovení 
Spoločenstva by sa nemalo nechať na rok 2011. Zabezpečenie investícií si vyžaduje čo 
najrýchlejšie určenie odvetví, ktoré sú vystavené riziku presunu emisií CO2. Musí byť možné 
aktualizovať zoznam, aby sa zohľadnil podstatný vývoj na celosvetovej úrovni v oblasti zmeny 
klímy. Na druhej strane sa takáto aktualizácia nemôže realizovať jednostranne na európskej 
úrovni bez toho, aby došlo k podstatnému vývoju z medzinárodného hľadiska.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady 
na potrebné kvóty do cien produktov bez 
toho, aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa mohlo prideliť 
viac bezplatných kvót, resp. by bolo 
vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií uhlíka a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala v hlavnej časti smernice
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
CO2. Je nevyhnutné, aby tento zoznam 
bolo možné dopĺňať s cieľom určiť všetky 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
vystavené takémuto riziku najneskôr 
do 30. júna 2009. Takýto zoznam sa môže 
následne prehodnocovať alebo dopĺňať, 
aby sa tak zohľadnili – podľa rovnakých 
kritérií – účinky zmien globálnej situácie. 
Komisia by mala zakladať analýzu 
na náročnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií CO2, by sa mohlo prideliť 
viac bezplatných kvót, resp. by bolo 
vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií CO2 a zariadenia z 
tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
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krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Každé prijaté opatrenie musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom 
na osobitnú situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. fr

Odôvodnenie

Zabezpečenie investícií si vyžaduje čo najrýchlejšie určenie odvetví, ktoré sú vystavené riziku 
presunu emisií CO2. Preto treba zabezpečiť, aby sa zistenia GR pre podnikanie a priemysel 
týkajúce sa určenia týchto odvetví mohli začleniť do textu smernice. Úplný zoznam by mal byť 
pripravený do 30. júna 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií uhlíka. Základom analýzy by mal 
byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní so 
zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
januára 2011 preskúmať situáciu, 
konzultovať stav so všetkými relevantnými 
sociálnymi partnermi a na základe 
výsledku medzinárodných rokovaní 
predložiť správu spolu s príslušnými 
návrhmi. V tejto súvislosti by Komisia 
mala najneskôr do 30. júna 2010 stanoviť, 
v prípade ktorých energeticky náročných 
priemyselných odvetví a pododvetví by 
mohol hroziť presun emisií CO2. Základom 
analýzy by mal byť odhad neschopnosti 
premietnuť náklady na potrebné kvóty do 
cien produktov bez toho, aby došlo 
k výraznej strate trhového podielu 
v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
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podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
uhlíka, by sa mohlo prideliť viac 
bezplatných kvót, resp. by bolo vhodné 
zaviesť účinný systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

zníženie emisií nepodnikajú. Požiadavka 
na dovoz kvót by mala uvaliť na dovozcov 
požiadavky, ktoré by neboli o nič 
priaznivejšie ako požiadavky vzťahujúce sa 
na zariadenia v rámci EÚ, pokiaľ ide 
o odovzdávanie kvót. Systém však musí 
byť v súlade s princípmi Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom 
na osobitnú situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež 
v súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. en

Odôvodnenie

Náklady na emisie CO2 by sa mali plne zahrnúť do ceny výrobkov, aby sa tým trh usmerňoval 
v prospech spotreby produktov s priaznivejšími účinkami na klímu. Bezplatné prideľovanie 
kvót narušuje fungovanie trhových mechanizmov, ale obchodovaním formou aukcie by sa 
predišlo značnej byrokracii a najúčinnejšie by sa prostredníctvom neho ocenili subjekty 
s najlepšími výsledkami.  Presun emisií CO2 a nečestná hospodárska súťaž, ktorú pre 
európskych výrobcov predstavujú krajiny, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu komplexnej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy, by sa mali kompenzovať požiadavkou na dovoz kvót 
(AIR).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií uhlíka. Základom analýzy by mal 
byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní 
so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
uhlíka, by sa mohlo prideliť viac 
bezplatných kvót, resp. by bolo vhodné 
zaviesť účinný systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia z tretích 
krajín dostali na porovnateľnú úroveň. 
Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. decembra 
2009 stanoviť, v prípade ktorých 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví a pododvetví by mohol hroziť 
presun emisií CO2. Základom analýzy by 
mal byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní 
so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
CO2, by sa mohlo prideliť viac bezplatných 
kvót, resp. by bolo vhodné zaviesť účinný 
vyrovnávací systém pre emisie oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií CO2 a zariadenia z tretích 
krajín dostali na porovnateľnú úroveň. 
Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót, 
alebo sadzbou v rámci WTO na dovoz 
tovaru vyrobeného neekologickým 
spôsobom. Komisia by mala do júla 2009 
preskúmať možnosť prijatia takýchto 
opatrení. Taký postup však musí byť 
v súlade s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
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konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. en

Odôvodnenie

Aby priemyselné odvetvia mohli prijať investičné opatrenia potrebné na prispôsobenie sa 
systému obchodovania s emisiami, musia čo najskôr vedieť, aké konkrétne dôsledky bude mať 
systém obchodovania s emisiami pre ich odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Antonio De Blasio

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
septembra 2009 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. septembra 
2009 stanoviť, v prípade ktorých 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví a pododvetví by mohol hroziť 
presun emisií CO2. Základom analýzy by 
mal byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní so 
zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
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presunu emisií uhlíka, by sa mohlo prideliť 
viac bezplatných kvót, resp. by bolo 
vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií uhlíka a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
CO2, by sa mohlo prideliť viac bezplatných 
kvót, resp. by bolo vhodné zaviesť účinný 
systém vyrovnávania oxidu uhličitého, 
ktorým by sa zariadenia Spoločenstva 
s významným rizikom presunu emisií CO2 
a zariadenia z tretích krajín dostali na 
porovnateľnú úroveň. Takýto systém by 
mohol uvaliť na dovozcov požiadavky, 
ktoré by neboli o nič priaznivejšie ako 
požiadavky vzťahujúce sa na zariadenia 
v rámci EÚ, napríklad vyžadovať 
odovzdávanie kvót. Taký postup však musí 
byť v súlade s princípmi Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Linda McAvan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií uhlíka. Základom analýzy by mal 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do septembra 
2009 stanoviť, v prípade ktorých 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví a pododvetví by mohol hroziť 
presun emisií CO2. Základom analýzy by 
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byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní 
so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
uhlíka, by sa mohlo prideliť viac 
bezplatných kvót, resp. by bolo vhodné 
zaviesť účinný systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia z tretích 
krajín dostali na porovnateľnú úroveň. 
Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

mal byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní 
so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
CO2, by sa mohlo prideliť viac bezplatných 
kvót, resp. by bolo vhodné zaviesť účinný 
vyrovnávací systém pre emisie oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií CO2 a zariadenia z tretích 
krajín dostali na porovnateľnú úroveň. 
Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
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relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa mohlo prideliť 
viac bezplatných kvót, resp. by bolo 
vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií uhlíka a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
CO2. Základom analýzy by mal byť odhad 
neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií CO2, by sa mohlo prideliť 
viac bezplatných kvót, resp. by bolo 
vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií CO2 a zariadenia 
z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót. 
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Treba zohľadniť aj otázku 
zabezpečenia surovín pre Európske 
spoločenstvo, a to najmä s ohľadom na tie 
suroviny, ktorých majú európske 
priemyselné podniky nedostatok. Suroviny 
sú dôležitým faktorom úspešného 
hospodárskeho rozvoja Spoločenstva; 
dlhodobé zabezpečenie surovín má preto 
kľúčový význam. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 



PE409.584v01-00 72/100 AM\733252SK.doc

SK

Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. de

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií uhlíka. Základom analýzy by mal 
byť odhad neschopnosti premietnuť 
náklady na potrebné kvóty do cien 
produktov bez toho, aby došlo k výraznej 
strate trhového podielu v porovnaní so 
zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
podobné kroky na zníženie emisií 
nepodnikajú. Energeticky náročným 
priemyselným odvetviam, v prípade 
ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií 
uhlíka, by sa mohlo prideliť viac 
bezplatných kvót, resp. by bolo vhodné 
zaviesť účinný systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví 
a pododvetví by mohol hroziť presun 
emisií CO2. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Pre 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií CO2, by bolo vhodné 
zaviesť účinný vyrovnávací systém pre 
emisie oxidu uhličitého, ktorým by sa 
zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií CO2 a zariadenia 
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Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia z tretích 
krajín dostali na porovnateľnú úroveň. 
Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

z tretích krajín dostali na porovnateľnú 
úroveň. Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej rozvinutých 
krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Pilar Ayuso

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) V súvislosti s odôvodneniami 18, 19 
a 20 by sa nemali vytvárať nepatričné 
narušenia hospodárskej súťaže 
medzi zariadeniami, či už sú alebo nie sú 
externalizované.

Or. en

Odôvodnenie

Externalizácia činností v mnohých odvetviach umožňuje zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť 
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celkové priame a/alebo nepriame emisií CO2 v porovnaní s internalizovanými zariadeniami 
(t.j. vlastná výroba/riadenie). Treba zabrániť akémukoľvek narušeniu vnútorného trhu 
spôsobenému pridelením kvót, ktoré by vyústilo do presunu výroby z externalizovaných 
do internalizovaných zariadení, ktorého dôsledkom by bolo zvýšenie emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva je potrebné harmonizovať 
používanie kreditov za zníženie emisií 
mimo Spoločenstva prevádzkovateľmi 
v rámci systému Spoločenstva. 
V Kjótskom protokole a v dohovore 
UNFCCC sa stanovujú kvantifikované 
emisné ciele pre rozvinuté krajiny na 
obdobie od roku 2008 do roku 2012 
a ustanovujú sa v nich certifikované 
zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia 
emisií (ERU) z Mechanizmu čistého 
rozvoja (CDM) a projektov spoločnej 
implementácie a ich používanie 
v rozvinutých krajinách s cieľom splniť 
časť týchto cieľov. Zatiaľ čo Kjótsky 
protokol nepovoľuje vydávanie ERU po 
roku 2013 bez toho, aby boli 
kvantifikované nové emisné ciele pre 
hostiteľské krajiny, kredity CDM by 
potenciálne mohli byť vydávané aj naďalej.
Po uzavretí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa plánuje ďalšie 
používanie CER a ERU v krajinách, ktoré 
budú zmluvnými stranami tejto dohody. 
V prípade, že k uzavretiu takej dohody 
nedôjde, malo by plánované ďalšie 
používanie CER a ERU nepriaznivý vplyv 
na túto motiváciu a skomplikovalo by sa 
dosiahnutie cieľa Spoločenstva zvýšiť 
podiel obnoviteľných zdrojov energie. 
CER a ERU majú byť používané v súlade 

(21) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva je potrebné harmonizovať 
používanie kreditov za zníženie emisií 
mimo Spoločenstva prevádzkovateľmi 
v rámci systému Spoločenstva. 
V Kjótskom protokole a v dohovore 
UNFCCC sa stanovujú kvantifikované 
emisné ciele pre rozvinuté krajiny na 
obdobie od roku 2008 do roku 2012 
a ustanovujú sa v nich certifikované 
zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia 
emisií (ERU) z Mechanizmu čistého 
rozvoja (CDM) a projektov spoločnej 
implementácie a ich používanie 
v rozvinutých krajinách s cieľom splniť 
časť týchto cieľov. Zatiaľ čo Kjótsky 
protokol nepovoľuje vydávanie ERU po 
roku 2013 bez toho, aby boli 
kvantifikované nové emisné ciele pre 
hostiteľské krajiny, kredity CDM by 
potenciálne mohli byť vydávané aj naďalej.
Po uzavretí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa plánuje ďalšie 
používanie CER a ERU v krajinách, ktoré 
budú zmluvnými stranami tejto dohody. 
V prípade, že k uzavretiu takej dohody 
nedôjde, malo by plánované ďalšie 
používanie CER a ERU nepriaznivý vplyv 
na túto motiváciu a skomplikovalo by sa 
dosiahnutie cieľa Spoločenstva zvýšiť 
podiel obnoviteľných zdrojov energie. 
CER a ERU majú byť používané v súlade 
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s cieľmi Spoločenstva podporovať 
energetickú účinnosť, inovácie 
a technologický rozvoj a dosiahnuť, aby 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov do 
roku 2020 tvoril 20 % celkovej produkcie. 
Ak je to v súlade s dosahovaním 
uvedených cieľov, je potrebné zabezpečiť 
možnosť uzatvorenia dohody s tretími 
krajinami s cieľom poskytnúť motivácie 
na zníženie emisií v týchto krajinách, 
ktoré prinesú skutočné ďalšie zníženia 
emisií skleníkových plynov a budú 
stimulovať inovácie v podnikoch so 
sídlom v Spoločenstve a technologický 
rozvoj v tretích krajinách. Také dohody 
môže ratifikovať viac krajín. Keď 
Spoločenstvo uzatvorí prijateľnú 
medzinárodnú dohodu, mal by sa rozšíriť 
prístup ku kreditom z projektov 
uskutočnených v tretích krajinách 
a zároveň by sa mala zvýšiť úroveň 
zníženia emisií, ktorá sa má dosiahnuť 
prostredníctvom systému Spoločenstva.

s cieľmi Spoločenstva podporovať 
energetickú účinnosť, inovácie 
a technologický rozvoj a dosiahnuť, aby 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov do 
roku 2020 tvoril 20 % celkovej produkcie. 
Keď Spoločenstvo uzatvorí prijateľnú 
medzinárodnú dohodu, mal by sa rozšíriť 
prístup ku kreditom z projektov 
uskutočnených v tretích krajinách 
a zároveň by sa mala zvýšiť úroveň 
zníženia emisií, ktorá sa má dosiahnuť 
prostredníctvom systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie kompenzácie by malo byť podmienené uzavretím komplexnej medzinárodnej 
dohody na obdobie po roku 2012. Prejavenie ochoty podpísať dvojstranné dohody zahŕňajúce 
financovanie projektov, aj ak sa postup v rámci UNFCCC zdrží, by mohlo ohroziť dosiahnutie 
medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
John Bowis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva je potrebné harmonizovať 
používanie kreditov za zníženie emisií 

(21) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva je potrebné harmonizovať 
používanie kreditov za zníženie emisií 
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mimo Spoločenstva prevádzkovateľmi 
v rámci systému Spoločenstva. 
V Kjótskom protokole a v dohovore 
UNFCCC sa stanovujú kvantifikované 
emisné ciele pre rozvinuté krajiny na 
obdobie od roku 2008 do roku 2012 
a ustanovujú sa v nich certifikované 
zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia 
emisií (ERU) z Mechanizmu čistého 
rozvoja (CDM) a projektov spoločnej 
implementácie a ich používanie 
v rozvinutých krajinách s cieľom splniť 
časť týchto cieľov. Zatiaľ čo Kjótsky 
protokol nepovoľuje vydávanie ERU po 
roku 2013 bez toho, aby boli 
kvantifikované nové emisné ciele pre 
hostiteľské krajiny, kredity CDM by 
potenciálne mohli byť vydávané aj naďalej. 
Po uzavretí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa plánuje ďalšie 
používanie CER a ERU v krajinách, ktoré 
budú zmluvnými stranami tejto dohody. 
V prípade, že k uzavretiu takej dohody 
nedôjde, malo by plánované ďalšie 
používanie CER a ERU nepriaznivý vplyv 
na túto motiváciu a skomplikovalo by sa 
dosiahnutie cieľa Spoločenstva zvýšiť 
podiel obnoviteľných zdrojov energie. 
CER a ERU majú byť používané v súlade 
s cieľmi Spoločenstva podporovať 
energetickú účinnosť, inovácie 
a technologický rozvoj a dosiahnuť, aby 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov do 
roku 2020 tvoril 20 % celkovej produkcie. 
Ak je to v súlade s dosahovaním 
uvedených cieľov, je potrebné zabezpečiť 
možnosť uzatvorenia dohody s tretími 
krajinami s cieľom poskytnúť motivácie na 
zníženie emisií v týchto krajinách, ktoré 
prinesú skutočné ďalšie zníženia emisií 
skleníkových plynov a budú stimulovať 
inovácie v podnikoch so sídlom 
v Spoločenstve a technologický rozvoj 
v tretích krajinách. Také dohody môže 
ratifikovať viac krajín. Keď Spoločenstvo 
uzatvorí prijateľnú medzinárodnú dohodu, 
mal by sa rozšíriť prístup ku kreditom 
z projektov uskutočnených v tretích 

mimo Spoločenstva prevádzkovateľmi 
v rámci systému Spoločenstva. 
V Kjótskom protokole a v dohovore 
UNFCCC sa stanovujú kvantifikované 
emisné ciele pre rozvinuté krajiny na 
obdobie od roku 2008 do roku 2012 
a ustanovujú sa v nich certifikované 
zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia 
emisií (ERU) z Mechanizmu čistého 
rozvoja (CDM) a projektov spoločnej 
implementácie a ich používanie 
v rozvinutých krajinách s cieľom splniť 
časť týchto cieľov. Zatiaľ čo Kjótsky 
protokol nepovoľuje vydávanie ERU po 
roku 2013 bez toho, aby boli 
kvantifikované nové emisné ciele pre 
hostiteľské krajiny, kredity CDM by 
potenciálne mohli byť vydávané aj naďalej. 
Po uzavretí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa plánuje ďalšie 
používanie CER a ERU v krajinách, ktoré 
budú zmluvnými stranami tejto dohody. 
Projekty CER a ERU schválené v rámci 
budúcej medzinárodnej dohody o zmene 
klímy by mali podporovať 
environmentálnu a sociálnu 
udržateľnosť, preukázať prínos pre 
životné prostredie, zabrániť presunu 
emisií CO2 a zahŕňať transparentný 
mechanizmus validácie a overovania.
V prípade, že k uzavretiu takej dohody 
nedôjde, malo by plánované ďalšie 
používanie CER a ERU nepriaznivý vplyv 
na túto motiváciu a skomplikovalo by sa 
dosiahnutie cieľa Spoločenstva zvýšiť 
podiel obnoviteľných zdrojov energie. 
CER a ERU majú byť používané v súlade 
s cieľmi Spoločenstva podporovať 
energetickú účinnosť, inovácie 
a technologický rozvoj a dosiahnuť, aby 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov do 
roku 2020 tvoril 20 % celkovej produkcie. 
Ak je to v súlade s dosahovaním 
uvedených cieľov, je potrebné zabezpečiť 
možnosť uzatvorenia dohody s tretími 
krajinami s cieľom poskytnúť motivácie na 
zníženie emisií v týchto krajinách, ktoré 
prinesú skutočné ďalšie zníženia emisií 
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krajinách a zároveň by sa mala zvýšiť 
úroveň zníženia emisií, ktorá sa má 
dosiahnuť prostredníctvom systému 
Spoločenstva.

skleníkových plynov a budú stimulovať 
inovácie v podnikoch so sídlom 
v Spoločenstve a technologický rozvoj 
v tretích krajinách. Také dohody môže 
ratifikovať viac krajín. Keď Spoločenstvo 
uzatvorí prijateľnú medzinárodnú dohodu, 
mal by sa rozšíriť prístup ku kreditom 
z projektov uskutočnených v tretích 
krajinách a zároveň by sa mala zvýšiť 
úroveň zníženia emisií, ktorá sa má 
dosiahnuť prostredníctvom systému 
Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Projekty CDM a JI schválené po uzavretí budúcej medzinárodnej dohody o zmene klímy by 
mali mať vysokú kvalitu a mali by byť schopné preukázať svoj environmentálny a spoločenský 
prínos.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Avril Doyle

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(22) Systém Spoločenstva a systémy iných 
krajín na obchodovanie s emisiami by 
mali podporiť dopyt po kreditoch zo 
skutočných, overiteľných, dodatočných 
a trvalých znížení emisií z projektov 
v krajinách, ktoré konštruktívne 
prispievajú k boju proti zmene klímy. Keď 
krajiny ratifikujú medzinárodnú dohodu 
o zmene klímy, kredity typu „gold 
standard“ z týchto krajín by mali byť 
prípustné pre všetky systémy na 
obchodovanie s emisiami. Aby bola 
zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER typu „gold 
standard“ a ERU typu „gold standard“ po 
roku 2012. Prevádzkovateľom by sa malo 
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túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

v období 2013 až 2020 umožniť využiť 
tieto kredity až do priemernej výšky 5 % 
ich emisií za predpokladu, že v období 
2008 až 2012 využijú menej než 6,5 % 
ERU a CER v porovnaní s emisiami 
v roku 2005 a že neprenesú nárokované 
podiely podľa článku 11a ods. 2 smernice 
2003/87/ES. Toto zaručí, že 
prevádzkovatelia v období 2008 až 2012 
účinne znížia emisie pod úroveň hodnôt 
roku 2005. Zabezpečí sa tým využitie 
približne 1,7 miliardy ton v období 2008 
až 2020 alebo 300 miliónov ton nad návrh 
Komisie, čo predstavuje 50 % úsilia. 
Keďže členské štáty nemôžu do roku 2015 
podľa medzinárodných dohôd počas 
záväzných období realizovať prenos CER 
a ERU, ktoré sú vo vlastníctve 
prevádzkovateľov (operácie s CER 
a ERU), a len ak členský štát povolí 
operácie s týmito CER a ERU v rámci 
obmedzených práv na operácie s takýmito 
kreditmi, je potrebné poskytnúť túto istotu, 
a to tak, že sa členským štátom uloží 
povoliť prevádzkovateľom vymieňanie 
CER a ERU, ktoré boli vydané v súvislosti 
so znížením emisií pred rokom 2012, za 
kvóty s platnosťou od roku 2013. Členské 
štáty by však nemali byť povinné prijímať 
CER a ERU, ak nie je isté, že ich budú 
môcť využiť v rámci svojich existujúcich 
medzinárodných záväzkov, a preto by sa 
táto požiadavka nemala vzťahovať na 
obdobie po 31. decembri 2014. 
Prevádzkovatelia by mali mať rovnakú 
istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré boli vydané 
v rámci projektov, ktoré sa zriadili pred 
rokom 2013, v súvislosti so znížením 
emisií od roku 2013.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Christofer Fjellner

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(22) Systém Spoločenstva a systémy iných 
krajín na obchodovanie s emisiami by 
mali podporiť dopyt po kreditoch zo 
skutočných, overiteľných, dodatočných 
a trvalých znížení emisií z projektov 
v krajinách, ktoré konštruktívne 
prispievajú k boju proti zmene klímy. Keď 
krajiny ratifikujú budúcu medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, projektové kredity 
z týchto krajín, ktoré akceptuje UNFCCC, 
by mali byť prípustné pre všetky systémy 
na obchodovanie s emisiami. Aby bola 
zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania UNFCCC typu 
CER a UNFCCC typu ERU po roku 2012. 
Prevádzkovateľom by sa malo v období 
2013 až 2020 umožniť využiť tieto kredity 
až do priemernej výšky 5 % ich emisií za 
predpokladu, že v období 2008 až 2012 
využijú menej než 6,5 % ERU a CER 
v porovnaní s emisiami v roku 2005 a že 
neprenesú nárokované podiely podľa 
článku 11a ods. 2 smernice 2003/87/ES. 
Toto zaručí, že prevádzkovatelia v období 
2008 až 2012 účinne znížia emisie pod 
úroveň hodnôt roku 2005. Okrem toho sa 
zabezpečí využitie 1,9 miliardy ton 
v období 2008 až 2020 alebo dodatočných 
500 miliónov ton nad návrh Komisie, čo 
predstavuje 50 % úsilia. Keďže členské 
štáty nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie 
s takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
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uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012, za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Budúce rokovania so zvyškom svetového spoločenstva by mohlo negatívne ovplyvniť, keby EÚ 
akceptovala určité pravidlá a typy projektov na úrovni OSN, ale potom použila iný filter na 
úrovni EÚ. Je tiež logické, že v rámci EÚ musíme akceptovať to, čo sme už prijali v rámci 
rokovaní OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Amalia Sartori

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme vytvorenia optimálnej flexibility by členské štáty mali navzájom uznávať typy 
projektov, ktoré sú už uznané v jednom z členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER a ERU 
a iných kreditov zníženia emisií po roku 
2012 až do výšky [10,5] % svojich ročných 
emisií, pričom CER a ERU pochádzajú 
z typov projektov prijatých aspoň jedným 
členským štátom Spoločenstva v roku 
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roku 2008 do roku 2012. Keďže členské 
štáty nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie 
s takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme vytvorenia optimálnej flexibility by členské štáty mali navzájom uznávať typy 
projektov, ktoré sú už uznané v jednom z členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 po úroveň, ktorú mali povolenú 

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER a ERU po 
roku 2012 až do výšky 5 % svojich emisií 
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na obdobie od roku 2008 do roku 2012,
pričom CER a ERU pochádzajú z typov 
projektov prijatých všetkými členskými 
štátmi Spoločenstva počas obdobia od roku 
2008 do roku 2012. Keďže členské štáty 
nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie 
s takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

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

Or. en

Odôvodnenie

Naviazanie povolených certifikátov Mechanizmu čistého rozvoja (JI/CDM) na objemy 
povolené v rámci druhého obdobia obchodovania nie je v súlade s úsilím o harmonizáciu, 
pretože v druhom období obchodovania rôzne členské štáty povolili rozličné percentuálne 
podiely. Zachovanie týchto percentuálnych podielov po druhom období obchodovania 
zapríčiní pokračovanie nerovnakého zaobchádzania s prevádzkovateľmi. Z tohto dôvodu sa 
odporúča celkový limit, ktorý odstraňuje nerovnaké zaobchádzanie a súčasne neporušuje 
poskytnuté práva, aby sa zabránilo právnym krokom zo strany znevýhodnených 
prevádzkovateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(22) Aby bola zachovaná predvídateľnosť, 
prevádzkovatelia by mali mať istotu 
o možnostiach využívania CER po roku 
2012 do 50 % úrovne, ktorú mali povolenú 
na obdobie od roku 2008 do roku 2012, 
pričom CER pochádzajú z typov projektov 
s certifikáciou Gold Standard prijatých 
všetkými členskými štátmi Spoločenstva 
počas obdobia od roku 2008 do roku 2012. 
Keďže členské štáty nemôžu do roku 2015 
podľa medzinárodných dohôd počas 
záväzných období realizovať prenos CER, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov
(operácie s CER), a len ak členský štát 
povolí operácie s týmito CER v rámci 
obmedzených práv na operácie s takýmito 
kreditmi, je potrebné poskytnúť túto istotu, 
a to tak, že sa členským štátom uloží 
povoliť prevádzkovateľom vymieňanie 
CER, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií pred rokom 2012 za kvóty 
s platnosťou od roku 2013. Členské štáty 
by však nemali byť povinné prijímať CER, 
ak nie je isté, že ich budú môcť využiť 
v rámci svojich existujúcich 
medzinárodných záväzkov, a preto by sa 
táto požiadavka nemala vzťahovať na 
obdobie po 31. decembri 2014. 
Prevádzkovatelia by mali mať rovnakú 
istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré boli vydané 
v rámci projektov, ktoré sa zriadili pred 
rokom 2013, v súvislosti so znížením 
emisií od roku 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Projekty Mechanizmu čistého rozvoja znamenajú pre klímu v najlepšom prípade hru 
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s nulovým súčtom – umožňujú krajinám uvedeným v prílohe I získavať CER vďaka investíciám 
do projektov na zníženie emisií v rozvojových krajinách, a pomáhajú krajinám, v ktorých sa 
tieto projekty uskutočňujú, dosahovať trvalo udržateľný rozvoj. Skúsenosti 
z predchádzajúceho obdobia však ukazujú, že osvedčenie získali aj projekty, ktoré nie sú 
doplnkové a ktoré by sa uskutočnili tak či tak. Výsledkom toho je celosvetový nárast emisií. 
Aby sa predišlo zneužívaniu systému, treba určiť ukazovatele stanovujúce jasné 
environmentálne a sociálne kritériá a kritériá doplnkovosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a CER, 
ktoré boli vydané v rámci projektov
účinnosti na strane dopytu, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013, s výnimkou 
CER z veľkých projektov využívania 
energie vody.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by v rozpore s celkovou stratégiou, keby sa umožnila kompenzáciu pre priemyselné 
odvetvia, v ktorých existuje riziko presunu emisií CO2. Uznanie kreditov z investícií CDM 
v týchto odvetviach by de facto znamenalo finančné podnety podporujúce presun emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie kompenzácie JI by malo byť podmienené uzavretím komplexnej medzinárodnej 
dohody na obdobie po roku 2012. Prejavenie ochoty podpísať dvojstranné dohody zahŕňajúce 
financovanie projektov, aj ak sa postup v rámci UNFCCC zdrží, by mohlo ohroziť dosiahnutie 
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medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
John Bowis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(23) V prípade, že sa uzavretie 
medzinárodnej dohody oneskorí, mala by 
byť k dispozícii možnosť využívania 
kreditov z projektov vysokej kvality 
v systéme obchodovania Spoločenstva 
prostredníctvom dohôd s tretími krajinami. 
Takéto bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody by umožnili, aby boli projekty, 
ktoré generovali ERU do roku 2012, no 
v zmysle Kjótskeho protokolu v tom už 
nemôžu pokračovať, aj naďalej uznávané 
v systéme Spoločenstva. Takéto projekty 
by mali podporovať environmentálnu 
a sociálnu udržateľnosť, preukázať 
prínos pre životné prostredie, zabrániť 
presunu emisií CO2 a zahŕňať 
transparentný mechanizmus validácie 
a overovania.

Or. en

Odôvodnenie

Projekty realizované s tretími krajinami pri absencii medzinárodnej dohody o zmene klímy by 
mali mať vysokú kvalitu a mali by byť schopné preukázať svoj environmentálny a spoločenský 
prínos.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Najmenej rozvinuté krajiny sú 
najcitlivejšie na dopad zmien klímy a sú 
zodpovedné iba za veľmi nízku úroveň 
emisií skleníkových plynov. Preto pri 
prerozdeľovaní ziskov z aukcie, ktoré sú 
určené na ľahšie prispôsobenie 
rozvojových krajín dôsledkom zmien 
klímy, je potrebné prednostne sa zamerať 
na potreby najmenej rozvinutých krajín. 
Vzhľadom na to, že v týchto krajinách sa 
zriadilo veľmi málo projektov CDM, je 
vhodné zaručiť akceptovanie kreditov 
z projektov, ktoré sa tam začnú po roku 
2012, a to aj v prípade neuzavretia 
medzinárodnej dohody. Tento postup by si 
však mali nárokovať najmenej rozvinuté 
krajiny do roku 2020 za predpokladu, že 
dovtedy ratifikujú buď celosvetovú dohodu 
o zmene klímy alebo bilaterálnu či 
multilaterálnu dohodu so Spoločenstvom.

(24) Najmenej rozvinuté krajiny sú 
najcitlivejšie na dopad zmien klímy a sú 
zodpovedné iba za veľmi nízku úroveň 
emisií skleníkových plynov. Preto je pri 
prerozdeľovaní ziskov z aukcie, ktoré sú 
určené na ľahšie prispôsobenie 
rozvojových krajín dôsledkom zmien 
klímy, potrebné prednostne sa zamerať na 
potreby najmenej rozvinutých krajín. 
Vzhľadom na to, že v týchto krajinách sa 
zriadilo veľmi málo projektov CDM, je 
vhodné zaručiť akceptovanie kreditov 
z projektov, ktoré sa tam začnú po roku 
2012, a to aj v prípade neuzavretia 
medzinárodnej dohody, ak sú tieto
projekty jasne doplnkové a prispievajú 
k trvalo udržateľnému rozvoju. Tento 
postup by si však mali nárokovať najmenej 
rozvinuté krajiny do roku 2020 za 
predpokladu, že dovtedy ratifikujú buď 
celosvetovú dohodu o zmene klímy alebo 
bilaterálnu či multilaterálnu dohodu so 
Spoločenstvom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Avril Doyle

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Keď sa v budúcnosti uzavrie
medzinárodná dohoda o zmene klímy, 
kredity CDM z tretích krajín by mali byť 
akceptované v systéme Spoločenstva iba 

(25) Keď Spoločenstvo v budúcnosti 
ratifikuje medzinárodnú dohodu o zmene 
klímy a budú sa môcť využiť dodatočné 
kredity až do polovice dodatočných znížení 
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po tom, čo tieto krajiny ratifikovali 
medzinárodnú dohodu.

uskutočnených v systéme Spoločenstva, 
mal by sa zvýšiť percentuálny podiel CER 
typu „gold standard“ a ERU typu „gold 
standard“ povolených prevádzkovateľom 
nad 5 %. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Keď sa v budúcnosti uzavrie 
medzinárodná dohoda o zmene klímy, 
kredity CDM z tretích krajín by mali byť 
akceptované v systéme Spoločenstva iba 
po tom, čo tieto krajiny ratifikovali
medzinárodnú dohodu.

(25) Keď sa v budúcnosti uzavrie 
medzinárodná dohoda o zmene klímy, 
CER pochádzajúce z projektov začatých 
po uzavretí tejto dohody by mali byť 
akceptované v systéme Spoločenstva iba
po tom, čo tieto krajiny ratifikujú
medzinárodnú dohodu.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty by sa malo objasniť, že využitie kreditov z projektov, 
ktoré sa začali pred uzavretím medzinárodnej dohody, sa po uzavretí takejto dohody neruší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Péter Olajos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Keď sa v budúcnosti uzavrie 
medzinárodná dohoda o zmene klímy, 
kredity CDM z tretích krajín by mali byť 
akceptované v systéme Spoločenstva iba 
po tom, čo tieto krajiny ratifikovali

(25) Keď sa v budúcnosti uzavrie 
medzinárodná dohoda o zmene klímy, 
kredity CDM a JI z tretích krajín by mali 
byť akceptované v systéme Spoločenstva 
iba po tom, čo tieto krajiny ratifikujú
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medzinárodnú dohodu. medzinárodnú dohodu.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločná implementácia (JI) je dôležitou súčasťou pružnosti zabudovanej do systému
dohľadu nad plnením Kjótskeho protokolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Antonio De Blasio

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(28) S cieľom jasne uviesť, že táto 
smernica sa vzťahuje na tie druhy kotlov, 
horákov, turbín, ohrievačov, 
priemyselných pecí, spaľovacích pecí, pecí, 
vypaľovacích pecí, sušiacich pecí, 
motorov, signalizačných pochodní
a zariadení termického alebo katalytického 
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vymedzenie pojmu spaľovacie zariadenie. dodatočného spaľovania, ktoré sú 
podstatné z hľadiska množstva emisií, je 
potrebné pridať vymedzenie pojmu 
spaľovacie zariadenie.

Or. pl

Odôvodnenie

Administratívne náklady na realizáciu definície uvedenej v bode 28 sa môžu ukázať ako 
neprimerané v porovnaní so skutočným prínosom v oblasti zníženia emisií. V situácii, kedy aj 
veľký počet najmenších zdrojov emisií má relatívne obmedzený podiel na celkovom množstve, 
neexistuje racionálny dôvod na to, aby definícia spaľovacích zariadení zahŕňala všetky zdroje 
emisií bez ohľadu na ich reálny vplyv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30a) Komisia a členské štáty by mali aj 
naďalej vyvíjať nátlak na Medzinárodnú 
námornú organizáciu, aby vytvorila 
globálny systém na určovanie stropu 
a obchodovanie s emisiami (cap-and-
trade) pre odvetvie lodnej dopravy. Ak sa 
takýto systém nezavedie do konca roku 
2009, Komisia by mala predložiť 
legislatívny návrh na začlenenie odvetvia 
lodnej dopravy do systému Spoločenstva 
do roku 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Nedávne vedecké správy poukazujú na to, že celosvetová lodná doprava vytvára 4,5 % 
svetových emisií CO2, ale odvetvie lodnej dopravy je pritom jedným z mála odvetví, na ktoré 
sa zatiaľ nevzťahujú opatrenia EÚ na boj proti zmene klímy.  Najlepšou možnosťou by bolo 
riešiť problém týchto emisií na medzinárodnej úrovni, pokiaľ možno formou systému na 
určovanie stropu a obchodovanie s emisiami (cap-and-trade) spravovaného IMO. EÚ by však 
mala byť pripravená začleniť lodnú dopravu do ETS EÚ do roku 2013, ak IMO nezavedie 
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takýto systém do konca roku 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 30b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30b) Komisia by mala do 31. decembra 
2010 uverejniť posúdenie toho, či by bolo 
vhodné začleniť odvetvie cestnej dopravy, 
najmä nákladnú dopravu, do systému 
Spoločenstva. 

Or. en

Odôvodnenie

V cestnej doprave sa vytvára viac ako 20 % celkových emisií CO2. Európsky parlament sa 
v súčasnosti zaoberá návrhom stanoviť normy pre nové osobné automobily ako súčasť balíka 
opatrení EÚ na zníženie emisií v odvetví cestnej dopravy. Komisia by však mala podrobnejšie 
posúdiť, či by začlenenie cestnej dopravy do ETS EÚ mohlo prispieť k prebiehajúcemu úsiliu 
o zníženie týchto emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Linda McAvan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Na základe skúseností získaných 
v rámci systému Spoločenstva by malo byť 
možné vydávať kvóty na projekty, ktorými 
sa znižujú emisie skleníkových plynov, za 
predpokladu, že sa tieto projekty 
uskutočňujú v súlade s harmonizovanými 
pravidlami prijatými na úrovni 
Spoločenstva a na základe týchto 
projektov nedôjde k dvojitému započítaniu 
zníženia emisií ani k zabráneniu 

vypúšťa sa
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rozšírenia pôsobnosti systému 
Spoločenstva, ani k prijímaniu iných 
strategických opatrení na zníženie emisií, 
ktoré nepatria do systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo by malo byť potrebné zaviesť dodatočné domáce mechanizmy 
kompenzácie. Možnosť zúčastňovať sa činností a realizovať projekt JI dáva členským štátom 
dostatočnú pružnosť. Existuje riziko dvojitého započítania zníženia emisií v odvetviach, 
v ktorých sa obchoduje, aj v odvetviach, v ktorých sa neobchoduje s emisiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Z hodnotenia vplyvu, ktoré 
vypracovala Komisia, vyplynul záver, že 
prevádzkovatelia lietadiel pravdepodobne 
presunú svoje náklady na dosiahnutie 
súladu so systémom Spoločenstva na 
spotrebiteľa. Keďže dosiahnuť súlad 
s ustanoveniami tejto smernice je 
povinnosťou všetkých leteckých 
spoločností bez ohľadu na národnosť, 
vplyv na konkurencieschopnosť leteckých 
spoločností a letísk EÚ je minimálny a 
v odvetví leteckej dopravy neexistuje riziko 
presunu emisií CO2.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k ostatným priemyselným odvetviam, ktoré 
dočasne využívajú bezplatné kvóty, a nie 
ako k výrobcom elektrickej energie. To 
znamená, že je potrebné prideliť 80 % 
bezplatných kvót v roku 2013, no potom 
sa množstvo bezplatne pridelených kvót 
pre odvetvie leteckej dopravy bude musieť 
každoročne znižovať o rovnaké množstvo 
a v roku 2020 sa už bezplatné kvóty 
nebudú prideľovať. Spoločenstvo a jeho 
členské štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 
preskúmania systému Spoločenstva.]

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Letecká doprava patrí k ostatným odvetviam, pre ktoré treba určiť riziko ohrozenia presunom 
emisií CO2, ak sa nepodarí uzavrieť medzinárodnú dohodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, so všetkými 
kvótami pre leteckú dopravu a rafinérie 
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k ostatným priemyselným odvetviam, ktoré 
dočasne využívajú bezplatné kvóty, a nie 
ako k výrobcom elektrickej energie. To 
znamená, že je potrebné prideliť 80 % 
bezplatných kvót v roku 2013, no potom 
sa množstvo bezplatne pridelených kvót 
pre odvetvie leteckej dopravy bude musieť 
každoročne znižovať o rovnaké množstvo 
a v roku 2020 sa už bezplatné kvóty 
nebudú prideľovať. Spoločenstvo a jeho 
členské štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 
preskúmania systému Spoločenstva.]

minerálnych olejov by sa malo 
obchodovať formou aukcie. Spoločenstvo 
a jeho členské štáty by sa mali naďalej 
snažiť o dosiahnutie dohody v otázke 
globálnych opatrení na zníženie emisií 
skleníkových plynov v leteckej doprave.]

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k ostatným priemyselným odvetviam, ktoré 
dočasne využívajú bezplatné kvóty, a nie
ako k výrobcom elektrickej energie. To 
znamená, že je potrebné prideliť 80 % 
bezplatných kvót v roku 2013, no potom 
sa množstvo bezplatne pridelených kvót 
pre odvetvie leteckej dopravy bude musieť 
každoročne znižovať o rovnaké množstvo 
a v roku 2020 sa už bezplatné kvóty 
nebudú prideľovať. Spoločenstvo a jeho 
členské štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 
preskúmania systému Spoločenstva.]

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k výrobcom elektrickej energie. 
Spoločenstvo a jeho členské štáty by sa 
mali naďalej snažiť o dosiahnutie dohody 
v otázke globálnych opatrení na zníženie 
emisií skleníkových plynov v leteckej 
doprave a preskúmať situáciu v tomto 
odvetví v rámci ďalšieho preskúmania 
systému Spoločenstva.]
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Or. en

Odôvodnenie

Odvetvie leteckej dopravy bude môcť presunúť väčšinu nákladov na emisné kvóty na 
spotrebiteľa. Aby sa zabránilo neočakávaným ziskom a aby sa zabezpečila jednotnosť 
s pozíciou EP k začleneniu odvetvia leteckej dopravy do ETS z prvého čítania, malo by sa 
k leteckej doprave pristupovať ako k výrobcom elektriny, pokiaľ ide o obchodovanie s kvótami 
formou aukcie od roku 2013. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k ostatným priemyselným odvetviam, ktoré 
dočasne využívajú bezplatné kvóty, a nie
ako k výrobcom elektrickej energie. To 
znamená, že je potrebné prideliť 80 % 
bezplatných kvót v roku 2013, no potom 
sa množstvo bezplatne pridelených kvót 
pre odvetvie leteckej dopravy bude musieť 
každoročne znižovať o rovnaké množstvo 
a v roku 2020 sa už bezplatné kvóty 
nebudú prideľovať. Spoločenstvo a jeho 
členské štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 
preskúmania systému Spoločenstva.]

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k výrobcom elektrickej energie.
Spoločenstvo a jeho členské štáty by sa 
mali naďalej snažiť o dosiahnutie dohody 
v otázke globálnych opatrení na zníženie 
emisií skleníkových plynov v leteckej 
doprave a preskúmať situáciu v tomto 
odvetví v rámci ďalšieho preskúmania 
systému Spoločenstva.]

Or. pl

Odôvodnenie

Zavedenie drastických limitov emisií pre leteckú dopravu a posudzovanie leteckej dopravy 
ako iných hospodárskych odvetví by viedlo k spomaleniu jej rozvoja. Pri stále rastúcich 
cenách leteckého paliva sa zmenšuje možnosť presunu dodatočných nákladov súvisiacich so 
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znížením emisií na potenciálnych zákazníkov. Tento problém je obzvlášť závažný pre nové 
členské štáty, v ktorých musí odvetvie leteckej dopravy dobehnúť mnohoročné zaostávanie 
v rozvoji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33a) Je dôležité, aby sa systém 
v budúcnosti rozšíril do takej miery, aby 
zahŕňal ostatných významných 
producentov skleníkových plynov, najmä 
sektor dopravy, ako napr. o lodných 
dopravcov, a podľa možnosti aj baníctvo a 
odvetvie odpadov. Na tento účel by 
Komisia mala čo najskôr predložiť 
vhodné návrhy zmien a doplnení spolu 
s hodnotením vplyvu, s cieľom začleniť 
odvetvie lodnej dopravy do systému 
Spoločenstva do roku 2013 a stanoviť 
dátum začlenenia cestnej dopravy.

Or. nl

Odôvodnenie

Do ETS EÚ by sa mala zahrnúť cestná a lodná doprava a podľa možnosti aj baníctvo a 
odvetvie odpadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. 

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

júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy 
pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Komisia by mala 
mať právomoc prijímať opatrenia týkajúce 
sa aukcie kvót, bezplatného prideľovania 
kvót ohrozeným odvetviam, ak sa 
nedosiahne medzinárodná dohoda, 
monitorovania emisií, podávania správ 
o emisiách a overovania emisií, akreditácie 
overovateľov a implementácie 
harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa 
projektov. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný charakter a ich cieľom je 
zmeniť a doplniť menej podstatné prvky 
tejto smernice a doplniť túto smernicu 
pridaním alebo úpravou nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. 
júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy 
pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Komisia by mala 
mať právomoc prijímať opatrenia 
týkajúce sa aukcie kvót, prechodného 
prideľovania kvót v rámci celého 
Spoločenstva, monitorovania emisií, 
podávania správ o emisiách a overovania 
emisií, akreditácie overovateľov 
a implementácie harmonizovaných 
pravidiel týkajúcich sa projektov. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecný charakter 

(34) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. 
júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy 
pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný charakter a ich 
cieľom je zmeniť a doplniť menej 
podstatné prvky tejto smernice a doplniť 
túto smernicu pridaním alebo úpravou 
nových menej podstatných prvkov, mali by 
sa prijať v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.
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a ich cieľom je zmeniť a doplniť menej 
podstatné prvky tejto smernice a doplniť 
túto smernicu pridaním alebo úpravou 
nových menej podstatných prvkov, mali by 
sa prijať v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

Or. pl

Odôvodnenie

Nadmerné rozšírenie systému kontroly emisií, ktoré je navrhnuté v tomto dokumente, sa nezdá 
nevyhnutné pre hospodárstvo Spoločenstva, a preto nie sú dodatočné opatrenia vymenované 
v odôvodnení 34 potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Thomas Ulmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(34) Je vhodné prijať opatrenia potrebné na 
vykonávanie tejto smernice v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Komisia by mala 
byť predovšetkým splnomocnená na 
prijatie opatrení týkajúcich sa aukcie kvót 
v rámci modelov referenčných kritérií, 
monitorovanie emisií, podávanie správ 
o emisiách a overovanie emisií, akreditáciu
overovateľov a vykonávanie
harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa 
projektov. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je 
zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice a doplniť túto smernicu 
doplnením nových nepodstatných prvkov, 
musia byť prijaté v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou, ustanoveným v 
článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.
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1999/468/ES.

Or. de

Odôvodnenie

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