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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Jens Holm

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a vypúšťa sa

Prechodné pravidlá harmonizácie 
bezplatného prideľovania platné v celom 

Spoločenstve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020 sa zariadeniam 
v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku 
presunu emisií CO2, pridelia bezplatné 
kvóty, ktorých množstvo môže 
predstavovať až 100 percent množstva 
určeného v súlade s odsekmi 2 až 6.

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

Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
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Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní s menej účinnými 
zariadeniami v oblasti emisií CO2 mimo 
Spoločenstva, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:

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

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

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie so všetkými kvótami by sa malo bezodkladne stať všeobecným 
pravidlom, pretože bezplatné kvóty neposkytujú stimuly, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
toho, aby podniky minimalizovali negatívne vplyvy svojich činností na životné prostredie. 
Opatrenia na zamedzenie presunu emisií uhlíka sú síce potrebné, nevyžadujú si však žiadne 
prideľovanie bezplatných kvót priemyselným odvetviam, ktoré patria k najväčším 
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producentom skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prechodné pravidlá harmonizácie 
bezplatného prideľovania platné v celom 
Spoločenstve

Požiadavka na kvóty pre dovoz

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

1. Komisia prijme do 30. júna 2011 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, podľa ktorých sa bude 
od dovozcov požadovať, aby v súvislosti 
s dovezeným energeticky náročným 
tovarom harmonizovaným spôsobom 
odovzdávali kvóty, ak príslušným 
odvetviam neboli pridelené bezplatné 
kvóty v rámci systému Spoločenstva.

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

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

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby zariadenia zo 
Spoločenstva, ktoré nedostanú bezplatné 
kvóty a sú výrazne ohrozené presunom 
emisií uhlíka, mali porovnateľné 
podmienky ako zariadenia z tretích krajín.

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 

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

k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma tieto 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
požiadavka na kvóty pre dovoz (AIR) 
uplatňovala len v prípadoch, keď je to plne 
odôvodnené v zmysle uvedenej dohody.

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

2. Od roku 2013 sa bude požiadavka na 
kvóty pre dovoz (AIR) uplatňovať pri 
tovare, o ktorom sa v súlade s odsekom 5 
zistilo, že čelí vysokému riziku presunu 
emisií uhlíka alebo medzinárodnej 
hospodárskej súťaži, až kým sa na ostatné 
krajiny a administratívne subjekty nebudú 
vzťahovať záväzné a overiteľné opatrenia 
na zníženie emisií skleníkových plynov. 
Od dovozcov sa bude požadovať, aby 
odovzdávali kvóty, keď:
a) krajinu alebo administratívny subjekt, 
kde sa tovar vyrába, označila Komisia v 
súlade s článkom 23 ods. 2 za miesto, kde 
sa nevykonávajú záväzné a overiteľné 
opatrenia na zníženie emisií skleníkových 
plynov a
b) metodika pre tento tovar je stanovená v 
odseku 3.
Požiadavka na kvóty pre dovoz sa 
neuplatňuje na dovoz tovaru vyrobeného v 
štátoch alebo administratívnych celkoch 
prepojených so systémom Spoločenstva 
podľa článku 25.

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

3. Komisia vypočíta priemernú úroveň 
emisií skleníkových plynov 
pochádzajúcich z výroby konkrétneho
tovaru alebo kategórií tovaru v 
Spoločenstve s prihliadnutím na 
informácie z nezávisle overených správ 
podľa článku 14 a všetky relevantné 
emisie, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva. Komisia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2 
stanoví metódy výpočtu požiadavky na 
kvóty pre dovoz, ktoré sa uplatnia pri 
tovare alebo kategóriách tovaru čeliacich 
vysokému riziku presunu emisií alebo 
medzinárodnej hospodárskej súťaži a 
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ktoré zodpovedajú priemernej úrovni 
emisií skleníkových plynov vyplývajúcej
z výroby jednotlivých druhov tovaru 
v celom Spoločenstve vynásobenej 
hmotnosťou dovezeného tovaru v tonách.

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

4. Na zjednodušenie stanovenia metód 
v súlade s odsekom 3 môže Komisia vo 
svojich nariadeniach prijatých v súlade 
s článkami 14 a 15 špecifikovať 
požiadavky, aby prevádzkovatelia podávali 
správy o výrobe tovaru a aby podávanie 
týchto informácií bolo nezávisle 
overiteľné.

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

5. Od dovozcov tovaru, na ktorý sa 
vzťahuje odsek 1, sa v súvislosti s týmito 
dovozmi požaduje písomné vyhlásenie. V 
písomnom vyhlásení sa potvrdí, že do 
registra Spoločenstva bol v súvislosti 
s dovezeným tovarom v súlade 
s osobitnými administratívnymi postupmi, 
ktoré budú určené v nariadeniach 
Komisie, odovzdaný dostatočný počet kvót, 
ako je určené v súlade s odsekom 3.

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

6. Požiadavka AIR sa môže splniť 
prostredníctvom kvót EÚ alebo kvót zo 
systému obchodovania s emisiami tretej 
krajiny, ktorého úroveň je porovnateľná 
so systémom Spoločenstva.

Pridelenie kvót sa upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.
V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót.
7. S výhradou článku 10b predstavuje 
suma bezplatne pridelených kvót podľa 
odsekov 3 až 6 tohto článku [a odseku 2 
článku 3c] v roku 2013 80 % množstva 
určeného v súlade s opatreniami 
uvedenými v odseku 1 a bezplatné 

7. Všetky ustanovenia a vykonávacie 
opatrenia požiadaviek AIR prijme 
Komisia v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3 
a realizované budú najneskôr do 1. 
januára 2012.
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pridelenie sa potom každý rok zníži 
o úmernú sumu, ktorej výsledkom bude 
koniec bezplatného prideľovania v roku 
2020.
8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020 sa zariadeniam 
v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku 
presunu emisií CO2, pridelia bezplatné 
kvóty, ktorých množstvo môže 
predstavovať až 100 percent množstva 
určeného v súlade s odsekmi 2 až 6.
9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každé tri roky určí odvetvia, na 
ktoré sa odkazuje v odseku 8.

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každý rok určí odvetvia a tovar, 
na ktoré sa odkazuje v odseku 2, pričom 
vezme do úvahy podklady, ktoré predložili 
zúčastnené strany.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 

d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
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EÚ v príslušných odvetviach. EÚ v príslušných odvetviach.
S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov 
vyplývajúce zo systému Spoločenstva 
možno premietnuť do cien, je možné 
vychádzať okrem iného z odhadov 
neuskutočneného predaja v dôsledku 
zvýšenia ceny CO2 alebo z dosahu na 
rentabilnosť dotknutých zariadení.

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

Or. en

Odôvodnenie

Cena uhlíka by mala byť plne započítaná do výrobkov, aby nasmerovala trh k spotrebe 
šetrnejšej voči životnému prostrediu. Prideľovanie bezplatných kvót narúša fungovanie 
trhového mechanizmu, kým obchodovanie so všetkými kvótami formou aukcie by ušetrilo 
množstvo byrokracie a najefektívnejšie by odmenilo subjekty s najlepšími výsledkami. Presun 
emisií CO2 a nekalú hospodársku súťaž voči európskym výrobcom zo strany krajín, ktoré 
neprijali komplexnú medzinárodnú dohodu o zmene klímy, by mala vyvážiť požiadavka na 
kvóty pre dovoz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Article 1 – point 8
Smernica 2003/87/ES
Article 10a – title

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prechodné pravidlá harmonizácie 
bezplatného prideľovania platné v celom 
Spoločenstve

Harmonizované prideľovanie bezplatných 
kvót na zníženie rizika presunu emisií 
uhlíka v prípade, že sa nedosiahne 
medzinárodná dohoda

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme do 30. júna 2011 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 
celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8, ak sa 
dovtedy nedosiahne medzinárodná 
dohoda. Bezplatné kvóty sa poskytujú len 
v súvislosti s tými odvetviami, o ktorých sa 
zistilo, že sú vystavené riziku presunu 
emisií uhlíka podľa kritérií stanovených 
v odseku 9.

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

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

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

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

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma tieto 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, že 

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia nebude prideľovať 
bezplatné kvóty a bude sa snažiť, aby sa 
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bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

od roku 2013 obchodovalo so všetkými 
kvótami formou aukcie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií.
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elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.
Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením 
emisií Spoločenstva, Komisia preskúma 
tieto opatrenia s cieľom zabezpečiť, že 
bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie s kvótami formou aukcie nie je potrebné na dosiahnutie cieľa EÚ týkajúceho 
sa zníženia emisií CO2; spôsobilo by to radikálne zvýšenie cien energie, poškodila by sa 
konkurencieschopnosť priemyslu a oslabila kúpna sila spotrebiteľov. Lepším riešením je 
bezplatné prideľovanie podľa referenčných kritérií platných v celej EÚ a úprava ex-post (pri 
zohľadnení skutočnej výroby). Obchodovanie formou aukcie s kvótami na CO2 na výrobu 
elektrickej energie je pre spotrebiteľov zbytočným ťažkým finančným bremenom. Bezplatný 
mechanizmus prideľovania kvót založený na referenčných kritériách a skutočnej výrobe tvorí 
účinnejší systém obchodovania s emisnými kvótami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Anders Wijkman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
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podľa článku [23 ods. 3]. podľa článku [23 ods. 3].“
Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa stanovia harmonizované 
referenčné kritériá v oblasti skleníkových 
plynov a energetickej účinnosti pre 
zariadenia vo všetkých odvetviach, ktorým 
sú prideľované bezplatné kvóty. Tieto 
odvetvové referenčné kritériá sú založené 
na najlepších technikách v oblasti 
skleníkových plynov a energetickej 
účinnosti a technológiách dostupných na 
trhu, a to vrátane náhrad, alternatívnych 
výrobných procesov, využívania biomasy, 
kogenerácie a zachytávania, používania 
a ukladania skleníkových plynov.

V každom odvetví sa referenčné kritériá 
vypočítavajú prednostne z finálneho 
výrobku, nie iba na základe vstupných 
údajov, aby sa v maximálnej miere 
vyjadrili emisie skleníkových plynov a 
úspory energetickej účinnosti v priebehu 
celého výrobného procesu príslušného 
odvetvia.
Bezplatné prideľovanie kvót pre 
zariadenia sa vykonáva na úrovni, ktorá 
nie je vyššia ako úroveň uvádzaná 
príslušným sektorovým referenčným 
kritériom, aby z toho mali prospech 
najefektívnejší prevádzkovatelia, pokiaľ 
ide o energiu a emisie. Žiadne z opatrení 
uvedených v prvom pododseku nemá 
motivovať k zvyšovaniu celkovej úrovne
emisií v príslušnom odvetví.
Tieto opatrenia môžu prihliadať aj na 
emisie súvisiace s využívaním odpadových 
spalných plynov z kyslíkových 
konvertorových oceliarní, keď sa 
uvoľňovaniu týchto odpadových plynov vo 
výrobe ocele konvertorovým procesom
nedá zabrániť;opatrenia môžu v tejto 
súvislosti stanovovať bezplatné pridelenie 
kvót konvertorom, v ktorých tieto plyny 
vznikajú. V súvislosti s výrobou elektrickej 
energie na čistý predaj tretím stranám sa 
neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.
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Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma tieto 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, že 
bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

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

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



AM\734516SK.doc 17/102 PE409.642v01-00

SK

elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

súvislosti s výrobou elektrickej energie sa 
neprideľujú žiadne bezplatné kvóty, 
s výnimkou elektrickej energie vyrobenej 
ako vedľajší produkt priemyselného 
procesu využitím tepla, vodnej pary alebo 
plynu ako produktov priemyselného 
procesu.

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o to, aby neboli penalizované európske priemyselné odvetvia, ktoré v rámci svojho 
výrobného procesu využívajú energiu a premieňajú ju na elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európske výrobné spoločnosti sú 
vystavené medzinárodnej hospodárskej 
súťaži. Pri absencii medzinárodnej 
dohody, ktorá by zabezpečila 
konkurenčným odvetviam rovnaké 
postavenie, sa musia bezplatné kvóty 
prideľovať zariadeniam výrobných 
odvetví na základe výkonnosti v rámci 
pôsobnosti tejto smernice.

1. Komisia prijme do 30. júna 2011 plne 
harmonizované vykonávacie pravidlá pre 

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

ktoré sa týkajú harmonizovaného 
prideľovania kvót uvedených v odsekoch 2 
až 6 a 8.

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

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

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

Opatreniami uvedenými v druhom
pododseku sa v možnom rozsahu zabezpečí 
prevencia presunu emisií uhlíka a 
presunu priemyselnej výroby tak, že
prideľovanie sa uskutoční spôsobom, 
ktorý motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií a nemotivuje k zvyšovaniu emisií na 
jednotku výroby. Tieto opatrenia 
prihliadajú aj na emisie súvisiace s 
využívaním energie odpadových spalných 
plynov z priemyselných procesov. 
V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
sa neprideľujú žiadne bezplatné kvóty, 
okrem elektrickej energie vyrobenej na 
priemyselné použitie v súvislosti so 
spotrebou tepla v priemysle (kogenerácia) 
alebo vyrobenej zo zvyškov z 
priemyselného procesu; takéto kvóty sa 
prideľujú podľa rovnakých zásad, aké sa 
uplatňujú na danú priemyselnú činnosť, 
a to prideľovaním bezplatných kvót na 
základe výkonnosti (referenčné kritériá).

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

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma tieto 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, že 
bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody, a podá 
legislatívny návrh v súlade s článkom 251 
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zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Účinné využívanie odpadových plynov a iných reziduálnych energií v priemyselných 
procesoch podporuje energetickú účinnosť a má kladný vplyv na klímu. Z týchto procesov sa v 
priemyselných zariadeniach vyrába elektrina a teplo. Na takúto výrobu elektriny a tepla sa 
musia prideľovať bezplatné kvóty. V tejto súvislosti nie je podstatné, či sa elektrina a teplo 
spotrebúvajú interne alebo externe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Peter Liese

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme najneskôr do 30. júna 
2010 plne harmonizované vykonávacie 
opatrenia pre celé Spoločenstvo. Pri 
stanovovaní zásad pre určovanie 
referenčných kritérií by mala Komisia 
konzultovať s príslušnými odvetviami.

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

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

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
prostredníctvom referenčných kritérií
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií. Bez toho, aby boli dotknuté 
odvetvové kritériá, by sa v týchto 
pravidlách a referenčných kritériách mali 
zohľadniť najúčinnejšie techniky 
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k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

v oblasti skleníkových plynov a energie, 
najúčinnejšie náhrady, všeobecne 
použiteľné alternatívne výrobné procesy, 
používanie biomasy, obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj potenciál vrátane 
technického potenciálu na znižovanie 
emisií.. Mali by byť podnetom na 
znižovanie emisií.

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Odkaz na odseky 2 až 6 a ods. 8 neprináša dodatočnú jasnosť, pretože tretí pododsek už 
obsahuje harmonizovaný systém referenčných kritérií. Na účely bezpečnosti plánovania by sa 
malo o systémoch referenčných kritérií rozhodnúť v polovici roka 2010. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh zdôrazňuje používanie a dôležité charakteristiky referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Avril Doyle

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 

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

súlade s regulačným postupom s kontrolou 
podľa článku [23 ods. 3].

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu stanovia 
harmonizované referenčné kritériá
zabezpečujúce prideľovanie spôsobom, 
ktorý na jednej strane motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky a technológie, náhrady, 
alternatívne výrobné procesy, využívanie 
biomasy a zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov, a na druhej strane 
nemotivuje k zvyšovaniu emisií. Tieto 
harmonizované referenčné kritériá môžu 
prihliadať aj na emisie súvisiace s 
využívaním odpadových spalných plynov v 
prípade, keď sa uvoľňovaniu týchto 
odpadových plynov nedá v procese 
priemyselnej výroby zabrániť; pravidlá 
môžu v tejto súvislosti stanovovať 
bezplatné pridelenie kvót 
prevádzkovateľom zariadení, ktoré 
spaľujú uvedené odpadové plyny, alebo 
prevádzkovateľom zariadení, v ktorých 
tieto plyny vznikajú. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie na čistý predaj do 
elektrickej siete sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Skracuje sa dátum, do ktorého musí Komisia prijať pravidlá bezplatného prideľovania kvót. 
Je to v súvislosti s článkom 11 ods. 1 , ktorý stanovuje, že členské štáty musia predložiť 
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Komisii konečný zoznam zariadení a ich bezplatných kvót do 30. júna 2011. Keďže členské 
štáty by mali viesť konzultácie so zariadeniami na zozname a s verejnosťou už len kvôli 
zisteniu prípadných chýb vo výpočte, navrhované obdobie tri mesiace je príliš krátke. Navyše 
by sa malo zabrániť bezplatnému prideľovaniu kvót čistým predajcom, aby sa predišlo 
narušeniu trhu s elektrickou energiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Podiel bezplatne pridelených kvót 
predstavuje v prípade priemyselných 
odvetví alebo sektorov, ktoré sú ohrozené 
presunom emisií CO2, 100 % až do 
prijatia medzinárodnej dohody 
považovanej podľa kritérií ustanovených 
v článku 28 odsek 1 za uspokojujúcu.

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

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

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

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

k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, s výnimkou kogenerácie 
a výroby elektrickej energie pre vlastnú 
spotrebu.

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Zavedenie prechodných pravidiel na prideľovanie bezplatných kvót o rok skôr nespôsobí 
žiadne problémy. V texte smernice je potrebné jasne stanoviť, že priemyselným odvetviam 
alebo sektorom, ktoré sú ohrozené presunom emisií CO2, by sa mali prideľovať kvóty 
bezplatne, až kým sa nedospeje k uspokojujúcej medzinárodnej dohode. Toto ustanovenie je 
v snahe zabezpečiť investície v rámci EÚ nevyhnutné. Zároveň je nevyhnutné nepoškodzovať 
penalizáciou kogeneráciu a výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Anne Laperrouze

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice 
jej doplnením, sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
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podľa článku [23 ods. 3]. uvedeným v článku [23 ods. 3].
Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
a vzhľadom na emisie ako dôsledok 
priemyselného procesu zabezpečí, aby sa 
prideľovanie uskutočňovalo spôsobom, 
ktorý na jednej strane motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov v každom odvetví, a na druhej 
strane nemotivuje k zvyšovaniu emisií. V 
súvislosti s výrobou elektrickej energie sa 
neprideľujú žiadne bezplatné kvóty, 
s výnimkou kogenerácie a výroby 
elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.
Priemyselným odvetviam náročným na 
energiu a pôsobiacim v EÚ sa budú 
poskytovať bezplatné kvóty v súlade so 
stropom EÚ podľa špecifického emisného 
faktora (tzv. referenčné kritérium) 
založeného na kritériách najlepších 
dostupných techník (EÚ NDT), ktoré sú 
technicky použiteľné, až kým sa nedospeje 
k medzinárodnej dohode.

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Zavedenie prechodných pravidiel na prideľovanie bezplatných kvót o rok skôr nespôsobí 
žiadne problémy. Najlepším spôsobom, ako podporovať technológie na zníženie emisií 
skleníkových plynov a energetickú účinnosť, je kvantifikovať osobitné druhy emisií a stanoviť 
technicky dosiahnuteľné ciele (referenčné kritérium) pre jednotlivé odvetvia. Metóda 
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referenčných kritérií umožní priamo a na medzinárodnej úrovni vyhodnotiť „porovnateľné 
a záväzné zníženia emisií skleníkových plynov“ v rôznych systémoch obchodovania 
s emisnými kvótami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice 
jej doplnením, sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku [23 ods. 3]. S cieľom 
vymedziť zásady pre stanovenie 
referenčných kritérií v jednotlivých 
odvetviach Komisia konzultuje príslušné 
odvetvia.

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií na základe referenčných kritérií, a 
na druhej strane nemotivuje k zvyšovaniu 
emisií. Bez ohľadu na kritériá špecifické 
pre rôzne priemyselné odvetvia sa 
zohľadnia najúčinnejšie techniky, 
náhrady, všeobecne uplatňované 
alternatívne výrobné procesy, používanie 
biomasy a potenciálu znižovania emisií 
vrátane technologického potenciálu. Tieto 
opatrenia podporia znižovanie 
špecifických emisií. V súvislosti s výrobou 
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elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty. 

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

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

Or. pl

Odôvodnenie

Odkaz na odseky 2až 6 a na ods. 8 nepredstavuje žiadne spresnenie, pretože harmonizovaný 
systém na stanovenie referenčných kritérií sa spomína už v pododseku 3. V záujme plánovania 
by mali byť systémy na stanovenie referenčných kritérií určené do polovice roka 2010. Tento 
PDN kladie dôraz na používanie referenčných kritérií a na význam nasledujúcich otázok:
harmonizovaný spôsob stanovovania referenčných kritérií s možnosťou zohľadniť špecifické 
faktory daného odvetvia, jasná motivácia k zlepšovaniu výsledkov a konzultovanie so 
subjektmi príslušných odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Bogusław Sonik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice 
jej doplnením, sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku [23 ods. 3]. S cieľom 
vymedziť zásady pre stanovenie 
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referenčných kritérií v jednotlivých 
odvetviach Komisia konzultuje príslušné 
odvetvia.

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií na základe referenčných kritérií, a 
na druhej strane nemotivuje k zvyšovaniu 
emisií. Bez ohľadu na kritériá špecifické 
pre rôzne priemyselné odvetvia sa 
zohľadnia najúčinnejšie techniky, 
náhrady, všeobecne uplatňované 
alternatívne výrobné procesy, používanie 
biomasy a potenciálu vrátane 
technologického potenciálu znižovania 
emisií. Tieto opatrenia podporia 
znižovanie špecifických emisií.
V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
sa neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.

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

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

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

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

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

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

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

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty s výnimkou zariadení na 
kombinovanú výrobu tepelnej 
a elektrickej energie a výroby elektrickej 
energie pre vlastnú potrebu v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach. 
V prípade pridelenia bezplatných kvót 
výrobcom elektrickej energie pre vlastnú 
spotrebu do zariadení v rámci odvetvia 
alebo pododvetvia vystaveného riziku 
presunu emisií uhlíka nesmú zariadenia, 
ktoré využívajú elektrinu, dostávať 
zároveň kvóty za nepriame emisie v súlade 
s odsekmi 8 a 9 a článkom 10b.

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma tieto 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, že 
bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 

Keď Spoločenstvo uzavrie medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, ktorá povedie 
k záväznému zníženiu emisií skleníkových 
plynov porovnateľnému so znížením emisií 
Spoločenstva, Komisia preskúma v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku [23 ods. 3] tieto 
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prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

opatrenia s cieľom zabezpečiť, že 
bezplatné prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle uvedenej dohody.

Or. en

Odôvodnenie

K výrobe pre vlastnú spotrebu v energeticky náročných priemyselných odvetviach by sa malo 
pristupovať odlišne než k výrobe pre verejnosť, pretože konkurenčná situácia jej koncového 
použitia je úplne iná než pri výrobe pre verejnosť (náklady sa nemôžu prenášať). K výrobe 
pre vlastnú spotrebu v energeticky náročných priemyselných odvetviach by sa malo 
pristupovať ako k neoddeliteľnej súčasti energeticky náročného podniku, aby sa zaradili k 
medzinárodnému modelu takýchto podnikov a odvetví/podnikov, ktoré by inak mali výhodu 
pridelenia bezplatných kvót za priame alebo nepriame emisie, s jednoznačným ustanovením, 
ktoré zabráni dvojitému prideľovaniu kvót za akékoľvek nepriame emisie pri výrobe pre 
vlastnú spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme do 31. decembra 2009
plne harmonizované vykonávacie pravidlá 
pre celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 až 6 a 8.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme najneskôr do 30. júna 
2010 plne harmonizované vykonávacie 
pravidlá pre celé Spoločenstvo, ktoré sa 
týkajú harmonizovaného prideľovania 
kvót.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na odseky 2 – 6 a 8 neprináša viac jasnosti, pretože v treťom pododseku sa už uvádza 
systém referenčných kritérií. Kvôli zabezpečeniu plánovania by sa mali systémy referenčných 
kritérií schváliť v polovici roku 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme najneskôr do 30. júna 
2010 plne harmonizované vykonávacie 
pravidlá pre celé Spoločenstvo, ktoré sa 
týkajú harmonizovaného prideľovania 
kvót.

Or. en
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Odôvodnenie

Odkaz na odseky 2 – 6 a 8 neprináša viac jasnosti, pretože v treťom pododseku sa už uvádza 
systém referenčných kritérií. Kvôli zabezpečeniu plánovania by sa mali systémy referenčných 
kritérií schváliť v polovici roku 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia prijme najneskôr do 30. júna 
2010 plne harmonizované vykonávacie 
pravidlá pre celé Spoločenstvo, ktoré sa 
týkajú harmonizovaného prideľovania 
kvót.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na odseky 2 – 6 a 8 neprináša viac jasnosti, pretože v treťom pododseku sa už uvádza 
systém referenčných kritérií. Kvôli zabezpečeniu plánovania by sa mali systémy referenčných 
kritérií schváliť v polovici roku 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Domnievame sa, že je možné urýchliť prijatie pravidiel prideľovania kvót a zvýšiť tak 
predvídateľnosť. Okrem toho návrh Komisie poskytuje členským štátom len tri mesiace na 
zverejnenie jednotlivých bezplatných kvót na každé zariadenie (od 30. júna 2011, keď sa 
pravidlá prideľovania kvót prijmú, do 30. septembra 2011), čo je príliš málo. Týmto 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa toto obdobie náležite predĺži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol tento nástroj k dispozícii čo najskôr, ale zároveň je potrebné zvážiť 
spoľahlivé načasovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Konrad Szymański

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento nástroj musí byť k dispozícii čo najskôr, ale zároveň je potrebné zvážiť spoľahlivé 
načasovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Spoplatnené prideľovanie by malo aj naďalej ostať obmedzené na výrobu elektrickej energie, 
ktorá nepochádza z kogenerácie, aby sa tento najúčinnejší spôsob vyrábania elektrickej 
energie dodatočne nezaťažoval a aby sa nenarušili kogeneračné podporné mechanizmy v 
rôznych krajinách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zdôrazňuje používanie referenčných kritérií a dôležité 
charakteristické znaky týchto aspektov: harmonizovaná koncepcia stanovovania referenčných 
kritérií s možnosťou zamerania na osobitné podmienky odvetvia, dôrazná stimulácia zlepšenia 
výkonnosti, konzultácia s príslušnými odvetviami priemyslu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Irena Belohorská

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

techniky a technológie, potenciál vrátane 
technického potenciálu zníženia emisií,
náhrady, alternatívne výrobné procesy, 
využívanie biomasy a zachytávanie 
a ukladanie skleníkových plynov, a na 
druhej strane nemotivuje k zvyšovaniu 
emisií. Tieto opatrenia prihliadajú aj na 
emisie súvisiace s využívaním odpadových 
spalných plynov, ak produkcii týchto 
odpadových plynov nemožno zabrániť 
počas žiadneho integrovaného postupu, 
pri ktorom sa oceľ vyrába z rudy, najmä 
pri výrobe konvertorovým procesom, 
a umožňujú pridelenie bezplatných kvót 
výrobným procesom, kde tieto plyny 
vznikajú. V súvislosti s výrobou elektrickej 
energie na čistý predaj tretím stranám sa 
neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh(PDN) sa zakladá na PDN spravodajkyne č. 19, ale 
namiesto ponechania rozhodnutia o odpadových plynoch na Komisiu zabezpečí, aby sa na 
tieto plyny poskytli bezplatné kvóty, čím by sa vhodne stimulovalo ich trvalo udržateľné 
využívanie. PDN pridáva aj dôležitý aspekt prístupu z hľadiska referenčných kritérií, keď 
zabezpečuje, aby sa zohľadnil aj technický potenciál zníženia emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
Peter Liese

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií. Ich základom sú najúčinnejšie 
techniky a technológie a zohľadňuje 
potenciál vrátane technického potenciálu 
zníženia emisií, náhrady, alternatívne 
výrobné procesy a využívanie biomasy.

Pri určovaní zásad stanovovania 
referenčných kritérií v jednotlivých 
odvetviach Komisia konzultuje s 
príslušnými odvetviami.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité vymedziť metodiku stanovenia referenčných kritérií. Pri vápne, cemente a 
oceli je možnosť zníženia emisií menšia ako napr. v odvetví rafinérií. Toto treba rešpektovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu stanovia 
harmonizované referenčné kritériá pre 
jednotlivé odvetvia, čím sa zabezpečí, aby 
sa prideľovanie uskutočňovalo spôsobom, 
ktorý motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií. Ich základom sú najúčinnejšie 
techniky a technológie a zohľadňujú 
možnosti vrátane technických možností 
zníženia emisií, náhrady, alternatívne 
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k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

výrobné procesy a využívanie biomasy.
Tieto opatrenia nemotivujú k zvyšovaniu 
emisií na jednotku výroby. V súvislosti 
s výrobou elektrickej energie sa 
neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.
Pri určovaní zásad stanovovania 
referenčných kritérií v jednotlivých 
odvetviach Komisia konzultuje s 
príslušnými odvetviami.

Or. en

Odôvodnenie

PDN podporuje zavedenie „harmonizovaných referenčných kritérií“ spravodajkyne. Na 
posilnenie tohto prístupu sa pridávajú tieto objasnenia:

- Základom referenčných kritérií musia byť najúčinnejšie techniky.

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

- Zachytávanie a ukladanie uhlíka 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 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku a zakladajúcimi sa na 
referenčných kritériách pre odvetvia, 
v ktorých je to primerané, tak, že sa 
v možnom rozsahu zabezpečí, aby sa 
prideľovanie uskutočňovalo spôsobom, 
ktorý na jednej strane motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynov 



PE409.642v01-00 38/102 AM\734516SK.doc

SK

techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane motivuje 
k zlepšeniu stavu špecifických emisií 
v súlade s cieľom globálneho znižovania 
podľa článku 9. V súvislosti sa s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, s výnimkou kogenerácie 
a výroby elektrickej energie pre vlastnú 
spotrebu.

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné nepoškodzovať kogeneráciu a výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu, 
ktoré rozširujú možnosti ochrany životného prostredia. Je potrebné spomenúť koncept 
referenčných kritérií ako princíp prideľovania, ktorý sa použije v odvetviach a pododvetviach, 
v ktorých je to vzhľadom na porovnateľný charakter ich výrobných postupov možné. Okrem 
toho je nevyhnutné, aby systém prideľovania v prvom rade viedol k zlepšeniu stavu 
špecifických emisií každého zariadenia, a nie k poklesu produkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý motivuje 
k účinným technikám v oblasti 
skleníkových plynov a energetickej 
účinnosti a k znižovaniu emisií použitím 
referenčných kritérií. Bez toho, aby boli 
dotknuté špecifické kritériá odvetví, 
zohľadnia sa najúčinnejšie techniky, 
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a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

náhrady, všeobecne uplatniteľné 
alternatívne výrobné procesy, využívanie 
biomasy a iné technické riešenia s 
potenciálom znižovania emisií. Opatrenia 
motivujú na znižovanie špecififkých
emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zdôrazňuje používanie referenčných kritérií a dôležité 
charakteristické znaky týchto aspektov: harmonizovaná koncepcia stanovovania referenčných 
kritérií s možnosťou zamerania na osobitné podmienky odvetvia, dôrazná stimulácia zlepšenia 
výkonnosti, konzultácia s príslušnými odvetviami priemyslu. Alternatívne výrobné procesy 
možno použiť ako referenčné kritériá len vtedy, ak sú všeobecne uplatniteľné. Odkaz na 
potenciál v prílohe III platnej smernice sa ponechá na objasnenie technologického charakteru 
referenčných kritérií. Zachytávanie a ukladanie uhlíka nesúvisí s vymedzením referenčných 
kritérií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 392
Antonio De Blasio

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami pre priame a nepriame emisie
uvedenými v prvom pododseku sa 
v možnom rozsahu zabezpečí, aby sa 
prideľovanie uskutočňovalo spôsobom, 
ktorý na jednej strane motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, pokiaľ sa vyrobená 
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energia nepoužije v odvetviach, ktoré 
priamo alebo nepriamo vypúšťajú emisie, 
ktoré sú považované za ohrozené a ktoré 
prijímajú bezplatné kvóty emisií 
skleníkových plynov až do určitej úrovne 
výkonu.

Or. hu

Odôvodnenie

Navrhované doplnenie umožní výrobcom elektrickej energie prijímať bezplatné kvóty až do 
úrovne využívania energie v odvetviach a pododvetviach, ktoré sú považované za ohrozené 
a ktoré priamo alebo nepriamo vypúšťajú emisie (úroveň výkonu je založená na najlepšej 
dostupnej technológii). To umožní predísť presunu CO2, zachovať konkurencieschopnosť 
energeticky náročných odvetví a udržať ich pozíciu v rámci Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 393
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, s výnimkou aspoň 12 
demonštračných zariadení na 
zachytávanie a ukladanie uhlíka 
s minimálnou veľkosťou 200 MW, ktoré 
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zvolila Komisia a ktoré zahŕňajú všetky 
technológie zachytávania a ukladania 
uhlíka v kombinácii s rôznymi zdrojmi 
energie, ako aj možnosťami ukladania 
a dopravy, a to vo výške 125 % 
očakávaného objemu výroby dva roky 
pred začatím výroby, najskôr však v roku 
2013.

Or. de

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má vytvoriť silnejší podnet na skoršie rozhodnutie 
o zriadení demonštračných zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 394
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 395
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

100-percentné zavedenie aukcií kvót na emisie skleníkových plynov už v roku 2013 povedie k 
rýchlemu nárastu cien energií. Zvýšenie v krajinách, kde sa elektrina vyrába hlavne z uhlia, 
ktoré spôsobuje najviac emisií, bude mať za následok najvyšší nárast nákladov na elektrickú 
energiu. Nepopierateľný fakt, že chýba jednotný trh s elektrickou energiou, a existencia 
izolovaných regionálnych trhov s elektrickou energiou, ktoré majú obmedzené kapacity 
energetických prepravných sietí, znamená, že prípadné dôsledky výrazného nárastu cien 
elektriny nemožno kompenzovať v rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 396
Urszula Krupa

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

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

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

Or. pl

Odôvodnenie

Pre hospodárstva založené na využívaní fosílnych palív spôsobia zavedené ustanovenia, 
najmä absencia bezplatných kvót pre výrobcov elektrickej energie a lineárne zníženie počtu 
kvót, prudké zvýšenie cien elektrickej energie a obrovské zvýšenie nákladov pre celé 
hospodárstvo, čo bude predstavovať vyššie náklady pre občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 397
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

techniky, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií.

Or. de

Odôvodnenie

Spoplatnené prideľovanie by malo aj naďalej ostať obmedzené na výrobu elektrickej energie, 
ktorá nepochádza z kogenerácie, aby sa tento najúčinnejší spôsob vyrábania elektrickej 
energie dodatočne nezaťažoval a aby sa nenarušili kogeneračné podporné mechanizmy v 
rôznych krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. es
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Odôvodnenie

Kogeneračné zariadenia majú významný potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov:
produkujú súčasne teplo a elektrickú energiu, čím umožňujú oveľa vyššiu úroveň využitia 
primárnej energie než hociktorý iný konvenčný systém výroby elektriny. Ak sa má tento 
potenciál využiť, systém obchodovania s emisiami musí zohľadniť túto vlastnosť v metóde 
používanej na prideľovanie emisných práv. Práva by sa preto mali prideľovať bezplatne za 
všetku vyrobenú elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 399
Peter Liese

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu stanovia 
harmonizované referenčné kritériá
zabezpečujúce prideľovanie spôsobom, 
ktorý na jednej strane motivuje k účinným 
technikám v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky a technológie, náhrady, 
alternatívne výrobné procesy, využívanie 
biomasy a zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov, a na druhej strane 
nemotivuje k zvyšovaniu emisií. Tieto 
opatrenia môžu prihliadať aj na emisie 
súvisiace s využívaním odpadových 
spalných plynov z kyslíkových 
konvertorových oceliarní v prípade, ak sa 
uvoľňovaniu týchto odpadových plynov vo 
výrobe ocele konvertorovým procesom 
nedá zabrániť; opatrenia môžu v tejto 
súvislosti stanovovať bezplatné pridelenie 
kvót konvertorom, v ktorých tieto plyny 
vznikajú. V súvislosti s výrobou elektrickej 
energie na čistý predaj tretím stranám sa 
neprideľujú žiadne bezplatné kvóty, 
s výnimkou výrobcov elektriny, pokiaľ ide 
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o výrobu určenú pre podniky železničnej 
dopravy. Tieto kvóty sa pridelia bezplatne 
len v prípade, ak sa na obchodovaní 
s emisiami zúčastňujú ďalšie druhy 
dopravy porovnateľne náročným 
spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Cestnej a vodnej dopravy sa v súčasnosti systém ETS netýka a nebudú zahrnuté ani po roku 
2012. Letecká doprava bude zahrnutá do systému ETS, ale výška bezplatných kvót zostane 
vysoká. Keby sa malo skončiť bezplatné prideľovanie kvót, ktoré pokrýva potreby elektriny v 
železničných podnikoch, náklady európskych železníc na obchodovanie s emisiami by sa 
drasticky zvýšili. Podľa predpokladov Komisie by sa náklady železníc zvýšili asi o 400 
miliónov EUR ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty s výnimkou elektrickej 
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energie vyrobenej v spojitosti so spotrebou 
priemyselného tepla alebo zo zvyškov z 
priemyselného procesu za podmienky, že 
je určená na vlastnú spotrebu 
prevádzkovateľov zariadení; takéto kvóty 
sa prideľujú podľa rovnakých zásad, aké 
sa uplatňujú na danú priemyselnú 
činnosť, ako sa uvádza v prílohe I. 
Ak sa však odpadový plyn z výrobného 
procesu používa ako palivo, pridelia sa 
prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré 
produkuje odpadový plyn, všetky kvóty 
bezplatne podľa rovnakých prideľovacích 
zásad, aké sa uplatňujú na toto 
zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Energia a teplo vyrobené v spojitosti s priemyselnými procesmi a elektrina vyrobená zo 
zvyškov sú riešenia dodávok energie pre priemyselné procesy, ktoré sú šetrné voči životnému 
prostrediu. CO2 z využívania odpadových plynov je neoddeliteľne spojený so zariadeniami 
vyrábajúcimi tieto plyny, a teda musí byť spojený s výrobnými zariadeniami. Zodpovedá to 
bodu 92 oznámenia Komisie KOM(2003)830. Uľahčuje to aj stanovenie referenčných kritérií, 
ktorých aplikácia zníži používanie uhlíka, a teda vytváranie odpadových plynov. 
Obchodovanie formou aukcie by iba nenáležite zaťažovalo tieto zariadenia a odradzovalo 
od účinného využívania odpadových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 401
Richard Seeber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov a nevyhnutné emisie CO2
zo vstupných surovín, a na druhej strane 
nemotivuje k zvyšovaniu emisií. 
V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
sa neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

V procese prideľovania kvót je potrebné uznať technologický potenciál znižovania emisií, 
pretože veľkú časť emisií v niektorých odvetviach, napr. CO2 z vápenca, nemožno znížiť. 
Vplyv nevyhnutných emisií CO2 zo vstupných surovín na zmenu klímy je rovnaký ako z emisií 
pri výrobe energie. V podmienkach bezplatného prideľovania kvót (presun emisií) sú tzv. 
emisie z procesov podstatným činiteľom ovplyvňujúcim náklady. Preto by sa mal 
technologický potenciál znižovania emisií uznávať podľa súčasnej prílohy III smernice 
2003/87/ES odsek 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 402
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov a nevyhnutné emisie CO2
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k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.

zo vstupných surovín, a na druhej strane 
nemotivuje k zvyšovaniu emisií. 
V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
sa neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

V procese prideľovania kvót je potrebné uznať technologický potenciál znižovania emisií, 
pretože veľkú časť emisií v niektorých odvetviach, napr. CO2 z vápenca, nemožno znížiť. 
Vplyv nevyhnutných emisií CO2 zo vstupných surovín na zmenu klímy je rovnaký ako z emisií 
pri výrobe energie. V podmienkach bezplatného prideľovania kvót (presun emisií) sú 
tzv.emisie z procesov podstatným činiteľom ovplyvňujúcim náklady. Preto by sa mal 
technologický potenciál znižovania emisií uznávať podľa súčasnej prílohy III smernice 
2003/87/ES odsek 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 403
Norbert Glante

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty. Výnimku tvorí aspoň 12 
zariadení na zachytávanie a ukladanie 
uhlíka s minimálnou veľkosťou 200 MW, 
ktoré zvolila Komisia a ktoré zahŕňajú 
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všetky technológie zachytávania 
a ukladania uhlíka v kombinácii 
s rôznymi zdrojmi energie, ako aj 
možnosťami ukladania a dopravy.

Or. de

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa otestovali všetky technologické prístupy, ktoré slúžia na zachytávanie CO2, 
a všetky rôzne spôsoby ukladania. Preto je potrebných najmenej 12 demonštračných 
zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 404
Bogusław Sonik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. Opatrenia uvedené 
v prvom pododseku umožnia pridelenie 
kvót zariadeniam na výrobu tepla 
použitím výrobných noriem referenčných 
kritérií, ako aj umožnia takýmto 
zariadeniam uskutočniť dodatočné 
vyrovnanie v súlade so všeobecnými 
zásadami. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty.
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Or. en

Odôvodnenie

V článku 10a ods. 8 je stanovené, že v niektorých odvetviach/pododvetviach môže dôjsť k 
narušeniu hospodárskej súťaže a že dôsledkom takéhoto narušenia môžu byť pokusy 
„opustiť“ systém ETS EÚ presťahovaním výroby do krajín, v ktorých sa tento systém 
neuplatňuje. Podľa článku 10a ods. 8 sa predpokladá, že také odvetvia dostanú 100 % 
bezplatných kvót. Preto by bolo dobré určiť postupy, ktoré by umožnili rozdelenie kvót 
s použitím metódy referenčných kritérií založenej na skutočnej výrobe. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, s výnimkou elektrickej 
energie vyrábanej z odpadových plynov z 
výrobných procesov. Ak sa odpadový plyn 
z výrobného procesu používa ako palivo, 
pridelia sa prevádzkovateľovi zariadenia, 
ktoré produkuje tento odpadový plyn, 
kvóty podľa rovnakých zásad 
prideľovania, aké sa uplatňujú na toto 
zariadenie.
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Or. pl

Odôvodnenie

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 406
Matthias Groote

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. Tieto opatrenia môžu 
prihliadať aj na emisie súvisiace s 
využívaním odpadových spalných plynov z 
kyslíkových konvertorových oceliarní 
a koksárenských pecí, keď sa 
uvoľňovaniu týchto odpadových plynov 
v koksárenských peciach a vo výrobe 
ocele konvertorovým procesom nedá 
zabrániť; opatrenia môžu v tejto súvislosti 
stanoviť bezplatné pridelenie kvót 
konvertorom a koksárenským peciam, v 
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ktorých tieto plyny vznikajú. V súvislosti 
s výrobou elektrickej energie sa 
neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

Koksárenské plyny sú nevyhnutným vedľajším produktom koksovacieho procesu. Sú to emisie 
z procesov, v prípade ktorých by sa mali prideľovať bezplatné emisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 407
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Z ekologických, ako aj ekonomických dôvodov priemyselné odvetvia investovali do 
kombinovanej výroby tepla a energie (kogenerácia) a do dodávok elektriny zo zvyškov 
pochádzajúcich z vlastného výrobného procesu. Táto činnosť bola ďalej podporená ako 
riešenie vzhľadom na neliberalizovaný trh s energiou a podporuje ju smernica o 
kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie. Návrh predpokladá, že pre všetku elektrinu 
by mali platiť rovnaké zásady prideľovania kvót. Kombinovaná výroba tepla a elektrickej 
energie vyrobená na priemyselné využitie slúži na uspokojovanie dopytu týchto výrobných 
procesov alebo ako riešenie pre životné prostredie. Malo by sa preto s ňou zaobchádzať 
rozdielne od bežnej výroby tepla a elektriny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 408
Riitta Myller

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, s výnimkou elektrickej 
energie vyrábanej v zariadeniach na 
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej 
energie pre priemyselné výrobné procesy 
a elektriny vyrobenej z odpadových plynov 
z priemyselných výrobných procesov.
Ak sa odpadový plyn z výrobného procesu 
používa ako palivo, pridelia sa 
prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré 
produkuje odpadový plyn, kvóty v súlade s 
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rovnakými zásadami, aké sa uplatňujú na 
toto zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Na výrobu elektriny v priemyselných podnikoch kombinovanej výroby tepla a elektrickej 
energie (CHP) by sa mali prideľovať bezplatné kvóty. Výroba elektriny CHP závisí priamo od 
energetických potrieb priemyselného zariadenia. Priemyselné zariadenia CHP sú úzko 
spojené s priemyselnými zariadeniam, ktorým slúžia, a v mnohých prípadoch dostávajú 
dodávky paliva z priemyselných zariadení. Podiel CHP výroby je najväčšia v priemyselných 
odvetviach výroby papiera a celulózy, ale existuje aj výroba CHP v chemickom, železiarskom 
a oceliarskom priemysle, v rafinériách a potravinárskom priemysle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty s výnimkou elektrickej 
energie vyrobenej z odpadových plynov z 
priemyselných výrobných procesov.
Ak sa odpadový plyn z výrobného procesu 
používa ako palivo, pridelia sa 
prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré 
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produkuje odpadový plyn, kvóty v súlade s 
rovnakými zásadami, aké sa uplatňujú na 
toto zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Nevyhnutné plyny (koksárenský plyn, konvertorový plyn) vznikajú v procese výroby ocele a 
používajú sa na výrobu elektriny. Prispieva to k obmedzeniu emisií CO2, pretože alternatíva 
pozostáva zo spálenia odpadových plynov a vypúšťania CO2. Takéto energeticky účinné 
použitie odpadových plynov by sa malo podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, s výnimkou elektriny 
vyrobenej z odpadových plynov 
z priemyselných výrobných procesov, 
elektriny pre vlastnú spotrebu vyrobenej 
vysokoúčinným spôsobom a elektriny pre 
vlastnú spotrebu vyrobenej 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie, ako je vymedzená 
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v smerniciach 2004/8/ES a 2007/74/ES; 
takéto kvóty sa prideľujú podľa 
rovnakých zásad prideľovania, aké sa 
uplatňujú na zariadenie ako celok.

Or. en

Odôvodnenie

Všeobecné pravidlo, že výrobcom elektriny sa neprideľujú žiadne bezplatná kvóty, je správne. 
Malo by sa však uznať, že zariadenia, ktoré vyrábajú elektrinu pre vlastnú spotrebu 
kogeneráciou, z vlastných zdrojov alebo využívajú odpadové plyny, sú osobitnými prípadmi. 
Na elektrinu vyrobenú v týchto prípadoch by sa mali prideliť kvóty podľa rovnakých zásad, 
aké sa uplatňujú na zariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 411
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa v možnom rozsahu 
zabezpečí, aby sa prideľovanie 
uskutočňovalo spôsobom, ktorý na jednej 
strane motivuje k účinným technikám 
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a k znižovaniu 
emisií, pričom sa zohľadnia najúčinnejšie 
techniky, náhrady, alternatívne výrobné 
procesy, využívanie biomasy 
a zachytávanie a ukladanie skleníkových 
plynov, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie sa neprideľujú žiadne 
bezplatné kvóty, okrem elektrickej energie 
vyrobenej na vlastnú spotrebu 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie, ako sa uvádza v smernici 
2004/8/ES, alebo vyrobenej z odpadových 
plynov pochádzajúcich z výrobných 
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procesov; takéto kvóty sa prideľujú podľa 
rovnakých vykonávacích opatrení, aké sa 
uvádzajú v odsekoch 7 a 8 tohto článku 
pre danú priemyselnú činnosť.

Or. en

Odôvodnenie

V posledných rokoch investovali priemyselné odvetvia do vysoko efektívnej kogenerácie 
energie a tepla  (CHP) a do výroby elektriny zo zvyškov pochádzajúcich z vlastných 
výrobných procesov. Predložený návrh predopkladá, že pre všetku elektrinu by mali platiť 
rovnaké zásady prideľovania kvót, pretože pravdepodobne ide o jeden trh s elektrickou 
energiou. Ide však o mylný názor. Energia a teplo vyrobené v súvislosti s priemyselnými 
procesmi sa vyrábajú na uspokojenie dopytu týchto priemyselných procesov. Na výrobu 
energie v súvislosti s priemyselnými procesmi, keďže tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto 
odvetví, by mali platiť pravidlá prideľovania kvót, ktoré sa uplatňujú na dané odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 412
Dan Jørgensen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Rafinérie minerálnych olejov a letecký sektor budú schopné preniesť všetky náklady na CO2
bez rizika presunu jeho emisií. Preto treba k nim pristupovať rovnako ako k odvetviu 
energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Rafinérie minerálnych olejov budú schopné preniesť všetky náklady na CO2 bez rizika 
presunu jeho emisií. Preto treba k nim pristupovať rovnako ako k odvetviu energetiky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné pridať zmienku o rafinériách minerálnych olejov, ku ktorým je následne potrebné 
pristupovať rovnako ako k výrobcom elektrickej energie, keďže sa môžu vysporiadať s cenou 
CO2 bez toho, aby boli ohrozené „presunom emisií CO2“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 415
Péter Olajos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Rozvoj kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie je deklarovaným cieľom 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 416
Lena Ek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

alternatívne výrobné procesy, využívanie 
biomasy a zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov, a na druhej strane 
nemotivuje k zvyšovaniu emisií. 
V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
sa neprideľujú žiadne bezplatné kvóty.

Or. en

Odôvodnenie

Rozvoj kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie je deklarovaným cieľom 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. Tento 
PDN zjednocuje znenie s ostatnými ustanoveniami návrhu, ktoré sa zaoberajú kombinovanou 
výrobou tepla a elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 417
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Kogenerácia je najhospodárnejší spôsob, ako z primárnej energie vyrobiť súčasne elektrinu 
aj teplo. Túto skutočnosť mnoho členských štátov vedome podporuje. Aby tieto zariadenia 
neboli dodatočne zaťažené a aby sa podnecoval vznik nových zariadení, malo by sa plné 
obchodovanie formou aukcie obmedziť na zariadenia v odvetví energetiky, ktoré vyrábajú iba 
elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 418
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Kogenerácia je najhospodárnejší spôsob, ako z primárnej energie vyrobiť súčasne elektrinu 
aj teplo. Túto skutočnosť mnoho členských štátov vedome podporuje. Aby tieto zariadenia 
neboli dodatočne zaťažené a aby sa podnecoval vznik nových zariadení, malo by sa plné 
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obchodovanie formou aukcie obmedziť na zariadenia v odvetví energetiky, ktoré vyrábajú iba 
elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 419
Richard Seeber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Referenčné kritériá sú hlavnou zásadou 
bezplatného prideľovania kvót. 
Referenčné kritérium je definované ako 
priemerné emisie skleníkových plynov 
odvetvia na jeden výrobok za referenčné 
roky. Každé zariadenie v odvetví dostane 
bezplatné kvóty na množstvo jeho výroby v 
referenčných rokoch vynásobeného 
referenčným kritériom. Referenčné roky 
sú tie dva roky, ktoré sa skončili 24 
mesiacov pred začiatkom obdobia 
obchodovania.

Or. en

Odôvodnenie

Systém referenčných kritérií je systém prideľovania bezplatných kvót, ktorý nepodnecuje 
zvyšovanie emisií. Referenčné kritériá by sa mali využívať na odmeňovanie tých, čo dosiahnu 
najlepšie výsledky v účinnosti pri emisiách uhlíka. Referenčné roky pre obdobie začínajúce 
rokom 2013 by potom boli roky 2009 a 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 420
Matthias Groote

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

1a. V prípade odvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
elektrická energia tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, sa pridelí maximálne 
množstvo kvót na prenesenie nákladov 
CO2 do cien elektrickej energie. Toto 
pridelenie je založené na priemernej 
ročnej spotrebe elektrickej energie týchto 
zariadení a predpokladanom prenesení 
nákladov na CO2 typickej marginálnej 
cenotvornej výroby elektrickej energie a je 
doplnkom každého bezplatného pridelenia 
kvót na priame emisie. Nezmení celkové 
množstvo kvót podľa článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Vplyv CO2 na cenu elektriny bude mať dôsledky najmä pre výrobné procesy náročné na 
elktrickú energiu. Ak budú v medzinárodnej súťaži vyvolanej týmito nepriamymi emisiami 
CO2, vznikne riziko straty konkurencieschopnosti bez toho, aby sa dosiahlo zlepšenie 
v environmentálnej oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 421
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom je nevytvárať podnety v rámci súčasného návrhu, ktoré povedú k narušeniam trhu 
a rovnako k zvýšeniu emisií. Je podstatné, aby znenie smernice odrážalo externé obstarávanie 
činností zo strany mnohých odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 422
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Kým rýchlej zmene v obchodovaní formou aukcie sa treba vyhýbať, nerovnaký prístup 
k výrobcom elektriny a priemyslu, pokiaľ ide o „mäkký prechod“ je neoprávnený a nezhoduje 
sa s zásadami EÚ. Okamžité zavedenie 100-percentného obchodovania s výrobou elektriny 
formou aukcie ovplyvní členské štáty rôznym spôsobom, v závislosti od skladby ich zariadení 
na výrobu energie. Podniky, ktorých sa to týka, potrebujú oveľa viac času na požadované 
úpravy, z technického i finančného hľadiska. Modernizácia elektrární na fosílne palivá je 
dôležitým dlhodobým príspevkom k energetickej rôznorodosti v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 423
Thomas Ulmer

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

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

2. Zariadeniam sa pridelí počet kvót 
zodpovedajúci aritmetickému výsledku 
očakávaného priemeru ročného objemu 
výroby, referenčnému kritériu daného 
zariadenia, ako aj počtu kalendárnych 
rokov v rámci alokačného obdobia od 
uvedenia zariadenia do prevádzky. Ak sa 
objem výroby v jednom kalendárnom roku 
odchyľuje od očakávanej priemernej 
ročnej výroby, prevádzkovateľ v prípade 
zníženia výroby vráti príslušnému úradu 
do 30. apríla nasledujúceho roka 
množstvo kvót vyplývajúce zo súčinu 
objemu výroby a referenčného kritéria 
prideleného podniku. V prípade zvýšenia 
výroby príslušný úrad na požiadanie do 
30. apríla nasledujúceho roka pridelí na 
základe rovnakého prepočtu dodatočné 
kvóty. Referenčné kritériá sa určujú v 
súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku [23 ods. 
3]. Zohľadňujú technický potenciál 
zníženia príslušných zariadení. Emisie 
súvisiace s výrobným procesom, ktorým 
nie je možné z technicky zabrániť, sa pri 
určovaní referenčného kritéria neznižujú. 
Rovnako sa postupuje pri odpadových 
plynoch, ktorých vzniku nie je možné 
zabrániť. Ak sa odpadový plyn používa 
ako palivo, pridelia sa prevádzkovateľovi 
zariadenia, ktoré produkuje odpadový 
plyn, kvóty podľa rovnakých 
prideľovacích zásad, aké sa uplatňujú 
podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s referenčným kritériom platným v celej EÚ by prideľovanie kvót malo byť bezplatné 
a malo by sa upravovať ex post podľa skutočnej výroby. Táto metóda prideľovania ustanovuje 
účinný a nákladovo efektívny nástroj proti zmene klímy, ktorý je prínosný pre celé 
hospodárstvo. Tento vzor prideľovania sa zavádza v novom odseku 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 424
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Bezplatné prideľovanie sa nesmie 
vzťahovať na výrobcov elektrickej energie 
alebo výrobcov elektriny pre vlastnú 
spotrebu.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s výrobou elektrickej energie sa neprideľujú žiadne bezplatné kvóty. Podľa 
definície výrobcovia elektrickej energie sú producenti, ktorí predávajú elektrinu na trhu. 
Preto sa musí doložiť odkaz na výrobu pre vlastnú spotrebu. Ďalej, rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými zariadeniami, ktoré vyrábajú teplo alebo chladenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 425
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Odvetvie výroby elektrickej energie musí dostať príležitosť na postupné prispôsobenie sa na 
100-percentné nakupovanie kvót na emisie skleníkových plynov formou aukcie, ako je to 
v iných hospodárskych odvetviach. Odvetvie výroby elektrickej energie potrebuje čas na 
modernizáciu a na zavedenie moderných nízkoemisných technológií. Okrem toho postupné 
obchodovanie formou aukcie umožní zlepšenie energetickej účinnosti a prispôsobenie výroby 
elektrickej energie vyššiemu dopytu spôsobenému novou smernicou o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 426
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

100-percentné zavedenie aukcií v prideľovaní kvót na emisie skleníkových plynov v roku 2013 
povedie k rýchlemu nárastu cien energií. Zvýšenie v krajinách, kde sa elektrina vyrába hlavne 
z uhlia, ktoré spôsobuje najviac emisií, bude mať za následok najvyšší nárast nákladov na 
elektrickú energiu. Nepopierateľný fakt, že chýba jednotný trh s elektrickou energiou, 
a existencia izolovaných regionálnych trhov s elektrickou energiou, ktoré majú obmedzené 
kapacity energetických prepravných sietí, znamená, že prípadné dôsledky výrazného nárastu 
cien elektriny nemožno kompenzovať v rámci EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 427
Urszula Krupa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. pl

Odôvodnenie

Pre hospodárstva založené na využívaní fosílnych palív spôsobia zavedené ustanovenia, 
a najmä absencia bezplatných kvót pre výrobcov elektrickej energie a lineárne zníženie počtu 
kvót, prudké zvýšenie cien elektrickej energie a obrovské zvýšenie nákladov pre celé 
hospodárstvo, čo bude predstavovať vyššie náklady pre občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 428
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Kogenerácia je najhospodárnejší spôsob, ako z primárnej energie vyrobiť súčasne elektrinu 
aj teplo. Túto skutočnosť mnoho členských štátov vedome podporuje. Aby tieto zariadenia 
neboli dodatočne zaťažené a aby sa podnecoval vznik nových zariadení, malo by sa plné 
obchodovanie formou aukcie obmedziť na zariadenia v odvetví energetiky, ktoré vyrábajú iba 
elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 429
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Kogenerácia je najhospodárnejší spôsob, ako z primárnej energie vyrobiť súčasne elektrinu 
aj teplo. Túto skutočnosť mnoho členských štátov vedome podporuje. Aby tieto zariadenia 
neboli dodatočne zaťažené a aby sa podnecoval vznik nových zariadení, malo by sa plné 
obchodovanie formou aukcie obmedziť na zariadenia v odvetví energetiky, ktoré vyrábajú iba 
elektrickú energiu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie (okrem
výrobcov elektrickej energie pre vlastnú 
spotrebu v energeticky náročných 
priemyselných odvetviach), zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Objasniť, že k výrobe pre vlastnú spotrebu v energeticky náročných priemyselných odvetviach 
by sa na účely systému nemalo pristupovať ako k výrobcom elektrickej energie; malo by sa k 
nim pristupovať odlišne než k výrobe pre verejnosť, pretože konkurenčná situácia jej 
koncového použitia je úplne iná než pri výrobe pre verejnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 431
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Spoplatnené prideľovanie by malo aj naďalej ostať obmedzené na výrobu elektrickej energie, 
ktorá nepochádza z kogenerácie, aby sa tento najúčinnejší spôsob vyrábania elektrickej 
energie dodatočne nezaťažoval a aby sa nenarušili kogeneračné podporné mechanizmy v 
rôznych krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 432
Antonio De Blasio

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. S výhradou odseku 3 sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
výrobcov elektrickej energie – s výnimkou 
kombinovanej výroby tepla a elektrickej 
energie na priemyselné použitie –
zariadenia na zachytávanie emisií, 
prepravné potrubia alebo na úložiská emisií 
skleníkových plynov.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 433
Anders Wijkman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

výrobcov elektrickej energie, rafinérie 
minerálnych olejov, letectvo alebo 
zariadenia na zachytávanie emisií, 
prepravné potrubia alebo na úložiská emisií 
skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 434
Dan Jørgensen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Rafinérie minerálnych olejov a letecký sektor budú schopné preniesť preniesť všetky náklady 
na CO2 bez rizika presunu jeho emisií. Preto treba k nim pristupovať rovnako ako k odvetviu 
výroby elektrickej energie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné pridať zmienku o rafinériách minerálnych olejov, ku ktorým je následne potrebné 
pristupovať rovnako ako k výrobcom elektrickej energie, keďže sa môžu vysporiadať s cenou 
CO2 bez toho, aby boli ohrozené „presunom emisií CO2“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Rafinérie minerálnych olejov budú schopné preniesť preniesť všetky náklady na CO2 bez 
rizika presunu jeho emisií. Preto treba k nim pristupovať rovnako ako k odvetviu výroby 
elektrickej energie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 437
Dan Jørgensen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Kombinované spaľovanie s biomasou alebo odpadom v uhoľných elektrárňach je nákladovo 
efektívna možnosť zvýšenia podielu obnoviteľnej energie v Európe. Je dôležité zabezpečiť, aby 
kombinované spaľovanie spolu so zachytávaním a ukladaním uhlíka (CCS) zostalo príťažlivou 
alternatívou. Na zabezpečenie investícií do CCS sa preto navrhuje, aby bolo možné 
poskytovať kredity za uložené emisie skleníkových plynov z paliva, ktoré je z hľadiska CO2
neutrálne a vlastne extrahuje emisie skleníkových plynov z atmosféry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 438
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak sa pre niektoré výrobky alebo 
procesy neurčili referenčné kritériá v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].  
príslušnému zariadeniu sa pridelia emisné 
kvóty zodpovedajúce ročnému 
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priemernému prideleniu za druhé obdobie 
obchodovania v rámci systému ETS, 
upravené lineárnym koeficientom 
uvedeným v článku 9. Treba zohľadniť 
potenciál technického zníženia 
príslušných zariadení.
Ak sa na výrobky alebo procesy 
nevzťahuje druhé obdobie obchodovania 
v rámci systému ETS, uplatní sa 
zachovanie predchádzajúceho stavu 
(grandfathering).

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné predpokladať, že referenčné kritériá sa v súčasnosti nemohli všeobecne stanoviť pre 
všetky výrobky a procesy. Týka sa to aj vysoko špecifikovaných výrobkov, ktoré tvoria malý 
podiel emisií v rámci systému ETS. Takýmto zariadeniam treba poskytnúť ich kvóty CO2 v 
súlade s prístupom zachovania predchádzajúceho stavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 439
Anders Wijkman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Bezplatné kvóty budú pridelené 
zariadeniam za kombinované 
zachytávanie a ukladanie emisií 
skleníkových plynov, ktoré pochádzajú 
z biomasy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Bez ohľadu na to, či teplo je alebo nie 
je vyrábané v kombinácii s elektrickou 
energiou, na teplo dodávané na použitie 
v priemysle, v diaľkovom vykurovaní 
alebo inými spotrebiteľmi sa pridelia 
bezplatné kvóty rovnakým podielom ako 
kvóty pridelené priemyselným odvetviam.

Bez ohľadu na to, či teplo je alebo nie je 
vyrábané v kombinácii s elektrickou 
energiou, na teplo dodávané na použitie v 
diaľkovom vykurovaní v súlade 
s kritériami, ktoré sú rovnocenné s 
Usmerneniami Spoločenstva o štátnej 
pomoci na ochranu životného prostredia 
odsek 51, sa pridelí 100 % bezplatných 
kvót, aby sa zaručilo rovnaké 
zaobchádzanie v porovnaní s ostatnými 
výrobcami tepla, ktorí nepatria do systému 
Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Pre výrobu tepla však nesmú „náhodne“ platiť rovnaké ustanovenia ako tie, ktoré sa týkajú 
výroby elektrickej energie. Vedie to k rozporom a narušeniu hospodárskej súťaže.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 441
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Vysoko efektívnym zariadeniam na 
kombinovanú výrobu tepla a energie 
(CHP) sa v zmysle smernice 2004/8/ES na 
základe referenčného kritéria udeľujú bez 
časového obmedzenia bezplatné kvóty na 
výrobu elektrickej energie a tepla.

Or. en

Odôvodnenie

Kombinovaná výroba tepla a energie (CHP) je základom ochrany klímy. Smernica 2004/8/ES 
vyžaduje podporuje udržiavanie a rozširovanie vysoko efektívnych CHP. Bolo by neefektívne 
zavádzať dodatočnú záťaž v dôsledku obchodovania formou aukcie. V mnohých prípadoch by 
podpora CHP zo strany príslušných členských štátov nepriniesla očakávané výsledky, výroba 
existujúcich CHP by sa znížila a budúce rozšírenie by sa nemuselo zrealizovať. Ak má byť 
obchodovanie formou aukcie hlavným mechanizmom prideľovania kvót výrobcom elektrickej 
energie, takéto vyňatie CHP z obchodovanie formou aukcie podporuje ochranu klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 442
Horst Schnellhardt

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

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Kogenerácia je najhospodárnejší spôsob, ako z primárnej energie vyrobiť súčasne elektrinu 
aj teplo. Túto skutočnosť mnoho členských štátov vedome podporuje. Aby tieto zariadenia 
neboli dodatočne zaťažené a aby sa podnecoval vznik nových zariadení, malo by sa plné 
obchodovanie formou aukcie obmedziť na zariadenia v odvetví energetiky, ktoré vyrábajú iba 
elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 443
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Zariadeniam na výrobu elektrickej 
energie prostredníctvom kombinovanej 
výroby tepla a elektrickej energie na 
vlastné zásobovanie v zmysle smernice 
2004/8/ES sa bezplatne pridelia kvóty na 
základe európskych harmonizovaných 
referenčných kritérií.
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2013 sa každoročne celkové pridelenie 
takýmto zariadeniam upraví podľa výroby 
takéhoto tepla o lineárny faktor uvedený 
v článku 9.

Or. de

Odôvodnenie

Kogenerácia je najhospodárnejší spôsob, ako  z primárnej energie vyrobiť súčasne elektrinu 
aj teplo. Túto skutočnosť mnoho členských štátov vedome podporuje. Aby tieto zariadenia 
neboli dodatočne zaťažené a aby sa podnecoval vznik nových zariadení, malo by sa plné 
obchodovanie formou aukcie obmedziť na zariadenia v odvetví energetiky, ktoré vyrábajú iba 
elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Produkcia tepla efektívnou kombinovanou výrobou tepla a elektriny je bez ohľadu na zdroj 
šetrná voči životnému prostrediu, preto ju treba podporovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Produkcia tepla efektívnou kombinovanou výrobou tepla a elektriny je bez ohľadu na zdroj 
šetrná voči životnému prostrediu, preto ju treba podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 446
Urszula Krupa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla
môžu výrobcovia elektrickej energie 
využívať bezplatné pridelenie kvót na teplo 

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

pojmu v smernici 2004/8/ES 

Or. pl

Odôvodnenie

Pre hospodárstva založené na využívaní fosílnych palív spôsobia zavedené ustanovenia, 
a najmä absencia bezplatných kvót pre výrobcov elektrickej energie a lineárne zníženie počtu 
kvót, prudké zvýšenie cien elektrickej energie a obrovské zvýšenie nákladov pre celé 
hospodárstvo, čo bude predstavovať vyššie náklady pre občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Bezplatné pridelenie kvót sa poskytuje 
vo výške 100 % na teplo a elektrinu
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt.

Or. es
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Odôvodnenie

Bezplatné pridelenie kvót na 100 % emisií potrebných na prevádzku kogeneračných zariadení 
má zásadný význam, ak sa takéto zariadenia majú podporovať. Pre svoj rozvoj potrebujú 
stabilný rámec, keďže sú produktom priemyselného investovania súkromného sektoru. Každá 
hodnota menej než 100 % by mohla vážne ohroziť ich existenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 448
Adam Gierek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
dostanú výrobcovia elektrickej energie 
bezplatné povolenia na emisie na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysoko účinnej
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt.

Or. pl

Odôvodnenie

Zásady, ktorými sa riadi výroba tepla v systéme obchodovania s emisnými kvótami a v iných 
systémoch, musia ostať na rovnakej úrovni. Teplo vyrobené v kogeneračných zariadeniach 
s kapacitou vyššou ako 20 MW je v konkurenčnom vzťahu s teplom vyrobeným v zariadeniach 
s kapacitou nižšou ako 20 MW, pokiaľ sa na ne nevzťahuje systém obchodovania s emisnými 
kvótami. Aby sa predišlo diskriminácii, je potrebné postaviť na rovnakú úroveň teplo 
vyrobené vo vysoko účinných kogeneračných zariadeniach a teplo vyrobené zo zdrojov, ktoré 
bezplatne využívajú povolenia alebo iné opatrenia, ktoré nie sú dostupné v systéme 
obchodovania s emisnými kvótami. Z tohto dôvodu je nevyhnutné poskytovať v prípade tepla 
vyrobeného vo vysoko účinných kogeneračných zariadeniach bezplatne povolenia počas 
celého obdobia platnosti systému obchodovania s emisnými kvótami, t. j. do roku 2020.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 449
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Ak je potrebné zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla,
výrobcom elektrickej energie sa prideľujú 
bezplatné kvóty na teplo a chlad vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie s podmienkou, že toto teplo 
alebo chlad sa použije v odvetviach, ktoré 
čelia riziku presunu emisií uhlíka.

Prideľovanie kvót na teplo alebo chlad 
musí byťtaké isté ako prideľovanie kvót 
v odvetviach, ktoré teplo a chlad 
používajú.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s výrobou elektrickej energie sa neprideľujú žiadne bezplatné kvóty. Podľa 
definície výrobcovia elektrickej energie sú producenti, ktorí predávajú elektrinu na trhu. 
Preto sa musí doložiť odkaz na výrobu pre vlastnú spotrebu. Ďalej, rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými zariadeniami, ktoré vyrábajú teplo alebo chlad.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Výrobcovia elektrickej energie
využívajú bezplatné pridelenie kvót na 
teplo vyrobené prostredníctvom 
vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle 
vymedzenia tohto pojmu v smernici 
2004/8/ES s cieľom uspokojiť hospodársky 
odôvodnený dopyt po teple a na teplo 
dodávané účinným systémom diaľkového 
vykurovania, ktoré spĺňajú podmienky 
Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci 
na ochranu životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Účinné diaľkové vykurovanie môže šetriť energiu, ak využíva teplo vyrobené kogeneráciou. 
Musíme preto zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
môžu výrobcovia elektrickej energie
využívať bezplatné pridelenie kvót na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 

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

pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt.
Bezplatné kvóty sa prideľujú aj na výrobu 
elektrickej energie v kogeneračných 
zariadeniach, ktoré vyrábajú elektrickú 
energiu a teplo pre systémy diaľkového 
vykurovania, a na výrobu elektrickej 
energie pre vlastnú spotrebu týchto 
zariadení. Po roku 2013 sa každoročne 
celkové pridelenie takýmto zariadeniam 
upraví podľa výroby takéhoto tepla 
o lineárny faktor uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Text musí byť jasný, keď vyznačuje situácie, ktoré spĺňajú podmienky prideľovania 
bezplatných kvót. Orgány musia okrem toho podporovať kogeneračné zariadenia, ktoré 
dodávajú energiu systémom diaľkového vykurovania, pretože podporujú trvalo udržateľné 
využívanie zdrojov, boj proti zmene klímy a poskytujú verejnú službu, ku ktorej má prístup 
väčšina obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 452
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. V prípade, keď výrobcovia tepla alebo 
chladu dostanú bezplatné kvóty podľa 
odseku 1 na teplo alebo chlad vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt, 
bezplatné kvóty sa s cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie pridelia výrobcom 
elektrickej energie určenej na vlastnú 
spotrebu a na výrobu elektriny určenej len 
na dodávky pre osobitné priemyselné 
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zariadenie. Po roku 2013 sa každoročne 
celkové pridelenie takýmto zariadeniam 
upraví podľa výroby takéhoto tepla 
o lineárny faktor uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa predišlo konfliktu s právom EÚ, je nevyhnutné, aby sa rovnako zaobchádzalo so 
všetkými zariadeniami CHP používanými na účelové dodávky. Výhody pre výrobcov pre 
vlastnú spotrebu sú v rozpore s koncepciou otvoreného, transparentného 
a konkurencieschopného trhu s elektrickou energiou, aký presadzuje smernica 2003/54/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 453
Avril Doyle

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. V prípade, keď výrobcovia tepla alebo 
chladu dostanú bezplatné kvóty podľa 
odseku 1 na teplo alebo chlad vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt, 
bezplatné kvóty sa s cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie pridelia výrobcom 
elektrickej energie. Po roku 2013 sa 
každoročne celkové pridelenie takýmto 
zariadeniam upraví podľa výroby takéhoto 
tepla o lineárny faktor uvedený v článku 9.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 454
Péter Olajos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Kombinované zariadenia na výrobu 
tepla a elektrickej energie môžu využívať 
bezplatné pridelenie kvót na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES.
Kombinovaným zariadeniam na výrobu 
tepla a elektrickej energie sa prideľujú 
bezplatné kvóty, ktoré sú prinajmenšom 
ekvivalentom celkového zníženia emisií 
uhlíka, ku ktorému došlo v dôsledku 
investovania do takýchto zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Aby v rôznych členských štátoch nevznikli rôzne systémy prideľovania kvót na výrobu tepla, 
nová smernica by mala stanoviť spoločné harmonizované pravidlá EÚ na prideľovanie 
bezplatných kvót zariadeniam na výrobu tepla a elektriny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
využívať bezplatné pridelenie kvót na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej

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

v zmysle vymedzenia tohto pojmu 
v smernici 2004/8/ES s cieľom uspokojiť 
hospodársky odôvodnený dopyt. Po roku 
2013 sa každoročne celkové pridelenie 
takýmto zariadeniam upraví podľa výroby 
takéhoto tepla o lineárny faktor uvedený 
v článku 9.

Or. fr

Odôvodnenie

Kogeneračné zariadenia musia byť považované za súčasť priemyselného odvetvia / odvetvia 
výroby pary, ako to bolo v prípade prvých dvoch národných plánov prideľovania kvót. Taktiež 
je potrebné zabezpečiť, aby sa ustanovenia vzťahovali na všetky kogeneračné zariadenia, 
a nie len na vysoko účinné kogeneračné zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 456
Norbert Glante

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje rovnaké zaobchádzanie s inými výrobcami 
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tepla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 457
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Výroba tepla je definovaná ako vysoko 
účinná kogenerácia, ak spĺňa kritériá 
z prílohy III smernice 2004/8/ES a 
vyhovuje harmonizovaným referenčným 
hodnotám účinnosti stanoveným 
v rozhodnutí Komisie 2007/74/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Toto objasnenie vysoko účinnej kogenerácie zabezpečí, aby EÚ ETS nepenalizoval veľké 
kogeneračné podniky, ktoré používajú vysoký podiel biomasy (čo je dobré na zníženie emisií 
skleníkových plynov).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 458
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Je navrhnuté postupné presadzovanie obchodovania formou aukcie v odvetví energetiky v 
podobe, v akej sa navrhuje pre ostatné odvetvia, pričom sa začne na úrovni 80 % bezplatného 
prideľovania v roku 2013, aby dosiahlo 100-percentné obchodovanie formou aukcie až v roku 
2020. Hlavným dôvodom je, že energetický trh EÚ nie je plne prepojený. Existujúce izolované 
trhy bránia presunu kapacity nevyhnutnej na kompenzáciu vplyvu 100 % obchodovania 
formou aukcie v odvetví výroby energie. Okrem toho postupné obchodovanie formou aukcie 
umožní zlepšenie energetickej účinnosti a prispôsobenie výroby elektrickej energie vyššiemu 
dopytu spôsobenému novou smernicou o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia (IPPC). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 459
Konrad Szymański

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vo väčšine nových členských štátov sa veľká časť potrebného tepla dodáva diaľkovým 
vykurovaním (napr. v Poľsku je to viac než 50 %). Každá povinnosť nakupovať kvóty 
zavedená v tomto odvetví by mohla spôsobiť zvýšenie cien tepla. Existuje riziko, že 
domácnosti zamenia drahšie dodávky tepla zo siete individuálnym vykurovaním uhlím, ktoré 
podlieha menej prísnej emisnej kontrole. Aby sa tomu zabránilo, navrhuje sa v energetickom 
odvetví postupné presadzovanie aukčného systému, ako je navrhnuté v iných odvetviach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 460
Norbert Glante

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Po roku 2013 sa každoročne celkové 
pridelenie takýmto zariadeniam upraví 
podľa výroby takéhoto tepla o lineárny 
faktor uvedený v článku 9. Rovnako sa 
najmenej 12 demonštračným zariadeniam 
na zachytávanie a ukladanie uhlíka, ktoré 
vyberie Komisia a ktoré budú spĺňať 
kritériá uvedené v ods. 1, pridelia 
bezplatné kvóty.

Or. de

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa otestovali všetky technologické prístupy, ktoré slúžia na zachytávanie CO2, 
a všetky rôzne spôsoby ukladania. Preto je potrebných najmenej 12 demonštračných 
zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 461
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
využívať bezplatné pridelenie kvót na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt.
Po roku 2013 sa každoročne celkové 
pridelenie takýmto zariadeniam upraví 
podľa výroby takéhoto tepla o lineárny 
faktor uvedený v článku 9. Rovnako sa 
najmenej 12 demonštračným zariadeniam 
na zachytávanie a ukladanie uhlíka, ktoré 
vyberie Komisia a ktoré budú spĺňať 
kritériá uvedené v ods. 1, pridelia 
bezplatné kvóty vo výške 125 % 
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očakávaného objemu výroby.

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom je vytvoriť podnety na zriadenie demonštračných zariadení na zachytávanie a 
ukladanie uhlíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ak členský štát nedosiahne svoj ročný 
cieľ zníženia emisií [uvedený v rozhodnutí 
o spoločnom úsilí], ako sa uvádza 
v článku 3 a v prílohe uvedeného 
rozhodnutia, množstvo kvót, ktoré je 
ekvivalentom deficitu zníženia emisií v 
danom roku, sa zadrží v CITL a 
príslušnému členskému štátu sa nepridelí. 
S kvótami, ktoré sa zadržia v CITL, môže 
Komisia obchodovať formou aukcie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza pre členské štáty systém sankcií v súvislosti s 
dodržiavaním rozhodnutia o spoločnom úsilí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 463
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ak členský štát nedosiahne svoj ročný 
cieľ zníženia emisií [uvedený v rozhodnutí 
o spoločnom úsilí], ako sa uvádza 
v článku 3 a v prílohe uvedeného 
rozhodnutia, množstvo kvót, ktoré je 
ekvivalentom deficitu zníženia emisií v 
danom roku, sa zadrží v CITL a 
príslušnému členskému štátu sa nepridelí. 
Kvóty, ktoré sa zadržia v CITL, možno 
rozdeliť ostatným členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný iba vtedy, ak sa v rámci rozhodnutia 
o spoločnom úsilí nezavedú žiadne pokuty. Zavádza pre členské štáty systém sankcií 
v súvislosti s dodržiavaním rozhodnutia o spoločnom úsilí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Ak členský štát odmietne zaplatiť 
pokutu na základe mechanizmu 
dodržiavania [rozhodnutia o spoločnom 
úsilí], ako sa uvádza v článku 3 tohto 
rozhodnutia, množstvo kvót ekvivalentné 
deficitu zníženia emisií v danom roku sa 
zadrží v CITL a nepridelí sa príslušnému 
členskému štátu dovtedy, kým nezaplatí 
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stanovenú pokutu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaručuje, že členské štáty sa podrobia systému sankcií 
v súvislosti s dodržiavaním rozhodnutia o spoločnom úsilí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 465
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Ak členský štát odmietne zaplatiť 
pokutu na základe mechanizmu 
dodržiavania [rozhodnutia o spoločnom 
úsilí], ako sa uvádza v článku 3 tohto 
rozhodnutia, množstvo kvót ekvivalentné 
deficitu zníženia emisií v danom roku sa 
zadrží v CITL a nepridelí sa príslušnému 
členskému štátu dovtedy, kým nezaplatí 
stanovenú pokutu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje iba vtedy, ak existuje systém sankcií pre 
členské štáty v súvislosti s dodržiavaním rozhodnutia o spoločnom úsilí. Zaručuje, že členské 
štáty sa systému podrobujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, či sa uvedenými zariadeniami myslia jednotlivé zariadenia alebo určité 
zoskupenie zariadení. Nie je jasné ani to, aký korekčný faktor sa má uplatniť a na aký účel. 
Aby sa primerane reagovalo na riziko presunu emisií uhlíka, musia byť pridelené všetky kvóty 
vypočítané na základe referenčných kritérií. Umožňuje to kombinácia odsekov 1 a 7 článku 
10a, a teda odseky 4 a 5 článku 10a tak už nie sú podstatné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 467
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 

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

rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, sa vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
rovná percentuálnemu podielu
zodpovedajúcich overených emisií 
v období rokov 2005 až 2007, ktoré tieto 
zariadenia emitovali.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje na výpočet bezplatne pridelených kvót jednotlivým zariadeniam systém 
zdola nahor: stanovenie referenčných kritérií, sledovanie toho, ako sa tieto referenčné 
kritériá po ich uplatnení na jednotlivé zariadenia sumarizujú, a ich úprava, ak prekročia 
celkový limit. Aby sa tento proces urýchlil a aby mohli jednotlivé odvetvia lepšie predvídať 
vývoj, je vhodnejší systém zhora nadol. Komisia by mala najprv rozdeliť celkový limit medzi 
odvetvia na základe overeného množstva emisií a potom by mala stanoviť referenčné kritériá 
na stanovenie množstva kvót pridelených jednotlivým zariadeniam v danom odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 468
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh Komisie by mohol umožniť niektorým odvetviam zvýšiť emisie a preniesť záťaž 
súvisiacu s ich znížením na iné odvetvia. Jednotný medzisektorový korekčný faktor zabezpečí, 
aby mali všetky odvetvia účasť na znižovaní emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Na zdôvodnenie zdrojov vynaložených na stanovenie referenčných kritérií a vzhľadom na ich 
ambciózny charakter je potrebné prideľovať kvóty v súlade s množstvami vypočítanými na ich 
základe. Množstvá presahujúce odvetvové limity uvedené v týchto odsekoch budú plnené z 
objemov určených na obchodovanie formou aukcie a takisto prebytky sa prenesú do objemu 
obchodovaného formou aukcie. V prvom prípade sa znížením dopytu dosiahne zníženie 
množstva kvót obchodovaného formou aukcie a potom sa dá očakávať, že ceny kvót sa 
nezvýšia. Týmto objasnením sa zabezpečí dodržiavanie limitu ETS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 470
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8,
maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 
rokov 2008 až 2012 a využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

Or. en

Odôvodnenie

K riziku presunu emisií uhlíka dochádza vtedy, keď výrobcovia v EÚ a mimo nej nepodliehajú 
rovnakým obmedzeniam. Ak nebola uzavretá príslušná medzinárodná dohoda, energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, ktoré sú vystavené riziku presunu emisií uhlíka, by malo 
byť pridelené potrebné množstvo bezplatných kvót, aby sa zabránilo presunu emisií do krajín, 
v ktorých výrobcovia nepodliehajú porovnateľným obmedzeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 471
Frédérique Ries

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú v činnosti v roku 2013 a v období 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8,
maximálne množstvo kvót, ktoré je 
základom na výpočet kvót pre zariadenia, 
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rokov 2008 až 2012 využili bezplatné 
pridelenie, nesmie vo vzťahu k celkovému 
ročnému množstvu pre celé Spoločenstvo 
prekročiť percentuálny podiel 
zodpovedajúcich emisií v období rokov 
2005 až 2007, ktoré tieto zariadenia 
emitovali. V prípade potreby sa uplatňuje 
korekčný faktor.

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 k článku 10a ods. 8.
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