
AM\734873SK.doc PE409.657v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2008/0013(COD)

15.7.2008

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
472 - 580

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

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

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



PE409.657v01-00 2/87 AM\734873SK.doc

SK

AM_Com_LegReport



AM\734873SK.doc 3/87 PE409.657v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je zrejmé, či sa uvedenými zariadeniami myslia jednotlivé zariadenia alebo určité 
zoskupenie zariadení. Nie je jasné ani to, o aký korekčný faktor ide a na aký účel sa bude 
využívať. 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 odseky 4 a 5 článku 10a tak už nie sú podstatné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
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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.

ako základ na výpočet kvót na priame 
emisie pre zariadenia, ktoré sú od roku 
2013 začlenené výlučne do systému 
Spoločenstva, nesmie v roku 2013 
prekročiť celkové overené priemerné 
ročné priame emisie týchto zariadení 
v období rokov 2005 až 2007.

Zariadeniam v odvetviach alebo 
pododvetviach, o ktorých sa určilo, že sú 
vystavené riziku presunu emisií uhlíka 
v dôsledku nepriameho vplyvu prenosu 
nákladov na CO2 do cien elektrickej 
energie, sa okrem kvót na priame emisie 
pridelia aj kvóty na nepriame emisie 
v súlade s odsekmi 8 a 9 a článkom 10b.
Zariadeniam v odvetviach 
a pododvetviach, ktoré nepodliehajú 
ustanoveniam odsekov 8 a 9 a článku 10b, 
sa upraví celkové množstvo pridelených 
kvót každoročne prostredníctvom 
lineárneho faktora uvedeného v článku 9.
Maximálne množstvo kvót pridelených na 
prenos nákladov na CO2 do cien 
elektrickej energie odvetviam alebo 
pododvetviam vystaveným riziku presunu 
emisií uhlíka, ktorým sú prideľované 
kvóty na nepriame emisie v súlade 
s odsekmi 8a 9 a článkom 10b, sa zakladá 
na overenej priemernej ročnej spotrebe 
elektriny v týchto zariadeniach v období 
rokov 2005 až 2007. 

Or. en

Odôvodnenie

Limit pre kvóty na priame emisie by nemal predstavovať obmedzenie opatrení na ochranu 
odvetví a pododvetví, ktoré sú vystavené presunu emisií uhlíka v dôsledku nepriameho vplyvu 
prenosu nákladov na CO2 do cien elektrickej energie. Koeficient znižovania uvedený v tomto 
odseku by sa mal vzťahovať len na odvetvia, o ktorých sa neurčilo, že sú ohrozené presunom 
emisií uhlíka. Na stanovenie referenčných kritérií pre bezplatné prideľovanie kvót na prenos 
nákladov na CO2 do cien elektrickej energie využívanej v energeticky náročných 
priemyselných odvetviach, ktoré sú vystavené vážnemu riziku presunu uhlíka, je potrebné 
zaviesť presne definovaný systém.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 474
Frédérique Ries

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8, 
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.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 475
Holger Krahmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8, 
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 
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2007. V každom nasledujúcom roku sa 
celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

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.

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 výroba nepodlieha porovnateľným obmedzeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 476
Linda McAvan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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. Celkové množstvo kvót, ktoré slúži ako 
základ na výpočet kvót pre zariadenia, 
ktoré sú od roku 2013 začlenené výlučne 
do systému Spoločenstva, sa v roku 2013 
rovná celkovým overeným priemerným 
emisiám 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.

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 
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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 477
Urszula Krupa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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. 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.

Or. pl

Odôvodnenie

V hospodárstvach založených na fosílnych palivách spôsobia navrhnuté úpravy, najmä 
neexistencia bezplatného prideľovania kvót výrobcom elektrickej energie, ako aj lineárne 
znižovanie množstva pridelených kvót, drastické zvýšenie cien elektriny, v ktorého dôsledku sa 
v rámci celého hospodárstva enormne zvýšia náklady a prenesú sa na občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 478
Antonio De Blasio

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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. 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 od roku 2010. V každom 
nasledujúcom roku sa celkové pridelenie 
kvót takýmto zariadeniam upraví o 
lineárny faktor uvedený v článku 9.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 479
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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. 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 z roku 2008 alebo 
priemerné emisie týchto zariadení za roky 
2008 až 2010. V každom nasledujúcom 
roku sa celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch nie sú k dispozícii predchádzajúce údaje o emisiách z obdobia rokov 
2005 až 2007 a neexistuje povinnosť uchovávať takéto údaje pre všetky zariadenia zahrnuté 
do systému Spoločenstva od roku 2013. Členské štáty budú schopné poskytovať overené údaje 
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až od roku 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 480
Konrad Szymañski

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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. 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 z roku 2008 alebo 
priemerné emisie týchto zariadení z rokov 
2008 až 2010. V každom nasledujúcom 
roku sa celkové pridelenie kvót takýmto 
zariadeniam upraví o lineárny faktor 
uvedený v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch nie sú k dispozícii predchádzajúce údaje o emisiách z obdobia rokov 
2005 až 2007 a neexistuje povinnosť uchovávať takéto údaje pre všetky zariadenia zahrnuté 
do systému Spoločenstva od roku 2013. Členské štáty budú schopné poskytovať overené údaje 
až od roku 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 5. Maximálne množstvo kvót, ktoré slúži 
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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.

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, aby sa dodržali 
množstvá stanovené podľa odsekov 1 až 3, 
a bez toho, aby sa zmenilo celkové 
množstvo kvót v súlade s článkom 9.

Or. en

Odôvodnenie

Na zdôvodnenie zdrojov vynaložených na stanovenie referenčných kritérií a vzhľadom na ich 
ambiciózny charakter je potrebné prideľovať kvóty v súlade s množstvami vypočítanými na 
ich základe. Množstvá nad úrovňou odvetvových limitov uvedených v týchto odsekoch sa 
musia plniť z objemov získaných z obchodovania formou aukcie a 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 482
Linda McAvan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. S prihliadnutím na pravidlá 
bezplatného prideľovania kvót v tomto 
článku sa celkové množstvo kvót 
uvedených v odsekoch 4 a 5 rozdelí medzi 
odvetvia na základe ich podielu na 
overených emisiách v období rokov 2005 
až 2007. Každému zariadeniu v odvetví 
možno prideliť kvóty z množstva, ktoré 
tomuto odvetviu prislúcha v súlade s 
opatreniami prijatými na základe odseku 
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1.

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 483
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

Dve percentá 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.

Or. en

Odôvodnenie

Päť percent kvót je na vytvorenie rezervy pre nových účastníkom veľmi veľa a znižuje 
množstvo kvót, ktoré sú k dispozícii na bezplatné pridelenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 484
Chris Davies

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky investície financované z tejto 
rezervy musia zahŕňať nezávislý 
technický a finančný posudok návrhu, 
ktoré jasne preukážu, že nové zariadenie 
vyprodukuje prinajmenšom o 70 % menej 
CO2  ako porovnateľná výroba 
využívajúca iný postup. Po uvedení 
zariadenia do prevádzky treba predložiť 
nezávislý technický posudok, aby sa dalo 
overiť, či nové zariadenie produkuje 
prinajmenšom o 50 % menej CO2 na 
výrobnú jednotku ako ktorékoľvek iné 
zariadenie v EÚ. Ak z nezávislého 
posudku po uvedení do prevádzky vyplynie 
iné, bude to považované za nedodržanie 
predpisov a uplatní sa článok 16 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Bezplatné prideľovanie kvót sa musí zamerať na tých nových účastníkov, ktorí vyprodukujú 
najmenej CO2 na výrobnú jednotku. Náročnosť výrobnej jednotky na emisie CO2 bude viesť k 
novým investíciám do najefektívnejšej výroby s najnižšími emisiami CO2. Všetky nové 
zariadenia budú musieť pred uvedením a po uvedení do prevádzky preukázať, že spĺňajú túto 
požiadavku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

Odpadové plyny pochádzajúce z výroby sa musia využívať bezodkladne po ich vzniku. 
Využívanie odpadových plynov z výrobných postupov na výrobu elektrickej energie prispieva 
k ochrane zdrojov a znižovaniu emisií CO2. Elektrická energia vyrobená za týchto podmienok 
by nemala podliehať obchodovaniu formou aukcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 486
Urszula Krupa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

V hospodárstvach založených na fosílnych palivách spôsobia navrhnuté úpravy, najmä 
neexistencia bezplatného prideľovania kvót výrobcom elektrickej energie, ako aj lineárne 
znižovanie množstva pridelených kvót, drastické zvýšenie cien elektriny, v ktorého dôsledku sa 
v rámci celého hospodárstva enormne zvýšia náklady a prenesú sa na občanov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia uverejní do 30. júna 2010 plne 
harmonizované pravidlá prideľovania 
rezervy pre nových účastníkov platné 
v celom Spoločenstve, stanovené a prijaté 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3.
Zariadeniam v odvetviach 
a pododvetviach, ktoré nepodliehajú 
ustanoveniam odsekov 8 a 9 tohto článku 
a článku 10b, sa upraví celkové množstvo 
pridelených kvót každoročne 
prostredníctvom lineárneho faktora 
uvedeného v článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Treba stanoviť jasne vymedzené pravidlá prideľovania rezervy pre nových účastníkov platné 
v celom Spoločenstve, ktoré musia obsahovať všetky pravidlá vzťahujúce sa na bezplatné 
prideľovanie kvót uplatňované v súlade s pravidlami pre existujúce zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 488
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie s kvótami na CO2 z výroby 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 emisiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 489
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie postupného presadzovania obchodovania formou aukcie v odvetví energetiky v 
podobe, v akej sa navrhuje pre ostatné odvetvia, je nevyhnutný, pričom začne na úrovni 80 % 
bezplatného prideľovania v roku 2013, aby dosiahlo 100 % obchodovanie formou aukcie už 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. Postupné obchodovanie formou aukcie 
umožní zlepšiť energetickú účinnosť a prispôsobiť výrobu elektrickej energie vyššiemu dopytu 
spôsobenému novou smernicou IPPC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 490
Konrad Szymański

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

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 491
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa vykoná bezplatné 
pridelenie 25 % emisných kvót. Kvóty sa
pridelia na základe referenčných kritérií 
pre jednotlivé palivá a najlepších 
technológií, ktoré sú k dispozícii.

Or. en

Odôvodnenie

Neprideľovanie bezplatných kvót by mohlo vytvoriť značnú prekážku investovania a obmedziť 
cenné možnosti znižovania emisií CO2 v súvislosti so zvýšením energetickej účinnosti nových 
elektrární Pozmeňujúci a doplňujúci návrh by viedol k zníženiu záťaže prevádzkovateľov a 
zároveň obsahuje podnety na postupné zatváranie starých elektrární.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

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

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót, okrem 
elektrickej energie vyrobenej v súvislosti 
s spotrebou priemyselného tepla alebo 
vyrobenej zo zvyškov pochádzajúcich 
z výrobných procesov, ak je určená na 
vlastnú spotrebu prevádzkovateľov 
zariadení; takéto kvóty sa prideľujú 
podľa rovnakých zásad, aké sa uplatňujú 
na danú priemyselnú činnosť uvedenú 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 zásad, aké sa 
uplatňujú na toto zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Elektrická 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 v protiklade k uvedenému nenáležite zaťažovalo tieto 
zariadenia a odradzovalo od účinného využívania odpadových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 493
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 6 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi 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 
produkuje odpadový plyn, kvóty podľa 
rovnakých zásad, aké sa uplatňujú na toto 
zariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa 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, kvóty sa pridelia 
prevádzkovateľovi zariadenia 
produkujúceho tento plyn za dodržania 
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rovnakých zásad pre pridelenie, aké sa 
uplatňujú na toto zariadenie.

Or. pl

Odôvodnenie

Odpadové plyny pochádzajúce z výroby sa musia využívať bezodkladne po ich vzniku. 
Využívanie odpadových plynov z výrobných postupov na výrobu elektrickej energie prispieva 
k ochrane zdrojov a znižovaniu emisií CO2. Elektrická energia vyrobená za týchto podmienok 
by nemala podliehať obchodovaniu formou aukcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 495
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót, okrem 
elektrickej energie vyrobenej v súvislosti 
s spotrebou priemyselného tepla alebo 
vyrobenej zo zvyškov pochádzajúcich 
z výrobných procesov; takéto kvóty sa 
prideľujú podľa rovnakých zásad, aké sa 
uplatňujú na danú priemyselnú činnosť 
uvedenú v prílohe I.

Or. en

Odôvodnenie

Z ekologických, ako aj ekonomických dôvodov priemyselné odvetvia investovali do 
kogenerácie a do vlastnej výroby elektriny zo zvyškov pochádzajúcich z výrobných procesov. 
Táto činnosť bola ďalej podporená ako riešenie vzhľadom na neliberalizované trhy s energiou 
a podporuje ju smernica o kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie. Návrh 
predpokladá, že pre elektrinu by mali platiť rovnaké zásady prideľovania kvót. Kogenerácia 
pre priemyselnú výrobu slúži na uspokojovanie dopytu týchto výrobných procesov alebo na 
poskytovanie riešení pre životné prostredie. Malo by sa preto s ňou zaobchádzať rozdielne od 
bežnej výroby tepla a elektriny.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 496
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi sa nesmie vykonať 
žiadne bezplatné pridelenie kvót, okrem 
elektrickej energie vyrobenej na vlastnú 
spotrebu prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie, ako sa uvádza v smernici 
2004/8/ES, alebo vyrobenej z odpadových 
plynov pochádzajúcich z výrobných 
procesov; takéto kvóty sa prideľujú podľa 
rovnakých vykonávacích opatrení, aké sa 
uvádzajú v odsekoch 7 a 8 tohto článku 
pre hlavnú priemyselnú činnosť.

Or. en

Odôvodnenie

V posledných rokoch investovali priemyselné odvetvia do vysoko efektívnej kogenerácie a do 
vlastnej výroby elektriny zo zvyškov pochádzajúcich z výrobných procesov. Predložený návrh 
predpokladá, že pre 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 497
Horst Schnellhardt

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

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi, ktorá nepochádza 
z kogenerácie na vlastné použitie, sa 
nesmie vykonať žiadne bezplatné 
pridelenie kvót.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 498
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V súvislosti s výrobou elektrickej energie 
novými účastníkmi, ktorá nepochádza 
z kogenerácie na vlastné použitie, sa 
nesmie vykonať žiadne bezplatné 
pridelenie kvót.

Or. de

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 499
Anne Laperrouze

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Maximálne 500 miliónov kvót 
z rezervy pre nových účastníkov sa pridelí 
rozsiahlym komerčným demonštračným 
projektom, ktorých úlohou je 
zachytávanie a geologické ukladanie 
oxidu uhličitého na území EÚ alebo v 
rozvojových krajinách a krajinách 
nachádzajúcich sa hospodársky 
v prechode mimo EÚ, ktoré ratifikujú 
budúcu medzinárodnú dohodu.
Kvóty sa prideľujú projektom, ktoré sú 
zamerané na rozvoj širokej škály 
technológií zachytávania a ukladania 
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CO2, ponúkajú najväčšiu hodnotu za 
investované náklady a sú realizované v 
geograficky vyvážených lokalitách v celej 
EÚ, s využitím rozličných geologických 
miest ukladania. Ich prideľovanie závisí 
od overeného rozsahu úniku emisií CO2, 
ktorému sa zabránilo prostredníctvom 
využitia geologického ukladania.
Komisia navrhne štruktúry a postupy 
výberu projektov a prideľovania kvót. 
Bude sa snažiť zabezpečiť, aby sa 
dosiahol presvedčivý pokrok vzhľadom na 
uzatváranie zmlúv týkajúcich sa realizácie 
12 rozsiahlych komerčných 
demonštračných projektov ešte pred 
zasadnutím konferencie zmluvných strán 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), ktoré sa uskutoční 
v novembri 2009 v Kodani.

Or. en

(krížový odkaz na PDN 22 k PR/727283)

Odôvodnenie

EÚ musí prevziať vedenie pri rozvoji technológií zachytávania a ukladania CO2, ak má 
presvedčiť Čínu a ďalšie krajiny využívajúce uhlie, aby ratifikovali medzinárodnú dohodu o 
podstatnom znížení emisií CO2. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje a emisný 
limit EÚ s cieľom poskytnúť okamžitý a bezpečný európsky finančný mechanizmus, ktorý 
umožní prvým priaznivcom projektov týkajúcich sa zachytávania a ukladania CO2 zaplatiť 
vývojové náklady, ktoré znemožňujú začať komerčne využívať tieto technológie. Vytvorí sa tak 
základ pre následné rokovania s Radou o podrobnostiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 501
Jerzy Buzek

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

6a. 60 miliónov kvót ročne až maximálne 
600 miliónov kvót z rezervy pre nových 
účastníkov sa pridelí veľkým 
demonštračným zariadeniam, ktorých 
úlohou je zachytávanie a geologické 
ukladanie oxidu uhličitého na území EÚ 
alebo v rozvojových krajinách a krajinách 
nachádzajúcich sa hospodársky 
v prechode mimo EÚ, ktoré ratifikujú 
budúcu medzinárodnú dohodu.
Kvóty sa prideľujú projektom, ktoré budú 
realizované na základe dohôd 
navrhnutých Komisiou a ktoré zabezpečia, 
aby bola široká škála technológií vyvinutá 
s najlepším pomerom ceny a získanej 
hodnoty. Ich prideľovanie závisí od 
skutočne geologicky uloženého množstva 
oxidu uhličitého. Kvóty, pre ktoré netreba 
splniť podmienky pridelenia, zostávajú 
k dispozícii v rezerve pre nových 
účastníkov.
Komisia sa snaží zabezpečiť uzavretie 
zmlúv týkajúcich sa výstavby 12 veľkých 
demonštračných zariadení ešte pred 
otvorením kodanského zasadnutia 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), ktoré sa uskutoční 
v novembri 2009.

Or. en

(krížový odkaz na PDN 22 k PR/727283)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 502
Norbert Glante

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. 60 miliónov kvót ročne až maximálne 
600 miliónov kvót z rezervy Spoločenstva 
pre nových účastníkov sa pridelí aspoň 12 
demonštračným zariadeniam, ktorých 
úlohou je zachytávanie a geologické 
ukladanie oxidu uhličitého. Kvóty sa 
prideľujú projektom, ktoré budú 
realizované na základe dohôd 
navrhnutých Komisiou a ktoré zabezpečia, 
aby bola vyvinutá široká škála technológií 
a možností ukladania s najlepším 
pomerom ceny a získanej hodnoty. Ich 
prideľovanie závisí od skutočne 
geologicky uloženého množstva oxidu 
uhličitého.

Or. de

(krížový odkaz na PDN 22 k PR/727283)

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 503
Kathy Sinnott

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

6a. Do 31. decembra 2015 sa pre prvých 
12 zariadení, ktoré do tohto termínu 
začnú komerčne zachytávať a geologicky 
ukladať emisie oxidu uhličitého trvalo 
udržateľným spôsobom, vyčlení z rezervy 
pre nových účastníkov 60 miliónov kvót 
na pridelenie v pomere 1 kvóta za každú 
tonu trvalo uloženého oxidu uhličitého do 
roku 2016. Komisia určí týchto 12 
zariadení do 1. januára 2013. Táto 
možnosť sa vzťahuje na zariadenia 
kdekoľvek v EÚ alebo v tretích krajinách, 
ktoré ratifikujú budúcu medzinárodnú 
dohodu.

Or. en

(krížový odkaz na PDN 22 k PR/727283)

Odôvodnenie

Rozvoj zachytávania oxidu uhličitého musí byť trvalo udržateľný a Európsky parlament by 
mal potreby podporovať trvalú udržateľnosť, kde je to vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 504
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Do 31. decembra 2015 sa pre prvých 
12 zariadení, ktoré do tohto termínu 
začnú komerčne zachytávať a geologicky 
ukladať emisie oxidu uhličitého, vyčlení z 
rezervy pre nových účastníkov 60 
miliónov kvót na pridelenie v pomere 1 
kvóta za každú tonu trvalo uloženého 
oxidu uhličitého do roku 2016. Komisia 
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určí týchto 12 zariadení do 1. januára 
2013.

Or. en

(krížový odkaz na PDN 22 k PR/727283)

Odôvodnenie

Na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 505
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS predstavuje maximálne náklady pre všetkých 
spotrebiteľov bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Pre spotrebiteľov to znamená len 
platenie novej dane z emisií CO2. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne pre spotrebiteľov 
EÚ a aby sa zachovali ceny za energiu v rozmedzí o 20 – 30 €/MWh nižšie bez 
spochybňovania účinnosti systému ETS, tento systém by sa nemal zakladať na obchodovaní 
formou aukcie. Bezplatné prideľovanie vychádzajúce z referenčných kritérií a skutočnej 
produkcie emisií môže poskytnúť hospodárny a ekologicky účinný nástroj.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 506
Bogusław Sonikł

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odsek o prideľovaní kvót založenom na referenčných kritériách už obsahuje takýto prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 507
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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úmernú sumu, ktorej výsledkom bude 
koniec bezplatného prideľovania v roku 
2020.

Or. en

Odôvodnenie

Prechodné bezplatné prideľovanie kvót je povolené len v prípade, že nebola uzavretá 
medzinárodná dohoda. V tomto prípade by malo prideľovanie vychádzať z referenčných 
kritérií, aby sa zaručili rovnaké podmienky pre všetkých pokiaľ možno z hľadiska emisií CO2 
na výrobnú jednotku. K tomu patrí spotreba paliva, druh paliva a efektívnosť výroby s 
použitím technológií nenáročných na CO2. Presná podoba referenčných kritérií a ich 
aktualizácia sú však predmetom až neskoršej fázy vývoja po uzavretí medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 508
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. Pre zariadenia uvedené v prílohe I tejto 
smernice sa stanovia celoeurópske 
referenčné kritériá, ktoré budú schválené 
a kontrolované v rámci harmonizovaného 
postupu. Na základe týchto kritérií bude 
zariadeniam pridelených 100 % 
bezplatných kvót. Z tohto bezplatného 
pridelenia sú vyňaté zariadenia, ktoré 
nevyrábajú elektrickú energiu 
kogeneráciou.

Or. de

Odôvodnenie

Zariadenia priemyselnej výroby sú neustále nútené optimalizovať svoju energetickú účinnosť, 
aby mohli obstáť v medzinárodnej hospodárskej súťaži. Zaťaženie vyplývajúce z 
obchodovania s emisiami, ktoré sa obmedzí len na Európu, sa nemôže postúpiť ďalej 
prostredníctvom výrobkov kvôli tlaku medzinárodnej hospodárskej súťaže. Ich 
konkurencieschopnosť by bola preto ohrozená a dôsledkom by bol presun výroby do krajín 
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bez príslušného zaťaženia vyplývajúceho z predpisov o ochrane klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. Kým nenadobudne platnosť 
medzinárodná dohoda a s výhradou 
článkov 10b a 28, predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót zariadeniam, 
na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, v roku 
2013 a v každom ďalšom roku 100 %
množstva určeného v súlade s opatreniami 
uvedenými v odseku 1 a bez toho, aby sa 
zmenilo celkové množstvo pridelených 
kvót podľa článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Výrobný priemysel dostane na základe referenčných kritérií 100 % bezplatne pridelených 
emisných kreditov, aby sa zabránilo tomu, že bude znevýhodnený voči konkurencii v 
porovnaní s priemyselnými odvetviami mimo EÚ, ktoré nepodliehajú rovnakým opatreniam 
na znižovanie emisií. Bezplatné prideľovanie nijako nemení ani neznižuje cieľ zníženia emisií 
o 21 % pre odvetvia spadajúce pod ETS, pretože počet emisných práv je rovnaký ako v 
prípade prideľovania na základe dražby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 511
Peter Liese

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót v roku 2013 
100 % množstva určeného v súlade 
s odsekmi 1 až 3.

Komisia preskúma tieto percentuálne 
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hodnoty v roku 2020 a potom opakovane 
každé 4 roky. Pri preskúmavaní sa 
zohľadňujú zistené vplyvy na životné 
prostredie a hospodárstvo. Konzultuje sa
so všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi. Všetky opatrenia prijaté 
Komisiou po tomto prieskume, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice jej doplnením, sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedenom v článku [23 ods. 
3].

Or. en

Odôvodnenie

Dražby sa zakladajú na predpoklade, že by bolo možné preniesť náklady na CO2 do cien 
energie. V dôsledku toho by následky pre zariadenia vystavené riziku presunu emisií uhlíka 
mohli byť značné. Tieto následky ešte väčšmi zhoršuje rozdielna schopnosť preniesť náklady 
na CO2 do cien energie medzi výrobcami a výrobným odvetvím. Preto by sa nemalo zaviesť 
obchodovanie formou aukcie v rámci výrobného priemyslu. Objasnenie potreby, aby sa 
prideľovanie kvót zakladalo na množstvách vypočítaných na základe referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 512
Urszula Krupa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót podľa odsekov 
3 až 6 tohto článku [a odseku 2 článku 3c] 
v roku 2013 80 % množstva určeného 
v súlade s opatreniami uvedenými 
v odseku 1.

Or. pl
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Odôvodnenie

V hospodárstvach založených na fosílnych palivách spôsobia navrhnuté úpravy, najmä 
neexistencia bezplatného prideľovania kvót výrobcom elektrickej energie, ako aj lineárne 
znižovanie množstva pridelených kvót, drastické zvýšenie cien elektriny, v ktorého dôsledku sa 
v rámci celého hospodárstva enormne zvýšia náklady a prenesú sa na občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót v roku 2013 
100 % množstva určeného v súlade s 
odsekmi 1 až 3a bezplatné pridelenie sa 
potom každý rok zníži o úmernú sumu, 
ktorej výsledkom bude zníženie 
bezplatného prideľovania o 80 % v roku 
2020.

Komisia vykoná novú analýzu tohto 
podielu v roku 2020; ďalšie analýzy sa 
vykonajú každé štyri roky. Nové analýzy 
zahŕňajú vplyv na životné prostredie, ako 
aj na hospodárstvo. Konzultuje sa so 
všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi. Toto opatrenie, ktorého 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice jej doplnením, sa 
prijme v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

Or. pl

Odôvodnenie

Obchodovanie sa zakladá na predpoklade, že by bolo možné preniesť náklady. V dôsledku 
toho by následky pre zariadenia vystavené riziku presunu emisií uhlíka mohli byť veľmi 
značné. Tieto následky ešte väčšmi zhoršuje rozdielna schopnosť preniesť náklady na CO2 do 
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cien energie medzi výrobcami a výrobným odvetvím. Preto by sa obchodovanie v rámci 
výrobného priemyslu malo zaviesť veľmi obozretne a malo by byť preskúmané z 
hospodárskeho hľadiska. Objasnenie potreby, aby sa prideľovanie kvót zakladalo na 
množstvách vypočítaných na základe referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 514
Lambert van Nistelrooij

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót v roku 2013 
100 % množstva určeného v súlade 
s odsekmi 1 až 3 a bezplatné pridelenie sa 
potom každý rok zníži o úmernú sumu, 
ktorej výsledkom bude 80 % bezplatného 
prideľovania v roku 2020.

Komisia preskúma tieto percentuálne 
hodnoty v roku 2020 a potom opakovane 
každé 4 roky. Pri preskúmavaní sa 
zohľadňujú zistené vplyvy na životné 
prostredie a hospodárstvo. Konzultuje sa 
so všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi. Všetky opatrenia prijaté 
Komisiou po tomto prieskume, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice jej doplnením, sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedenom v článku [23 ods. 
3].

Or. en

Odôvodnenie

Dražby sa zakladajú na predpoklade, že by bolo možné preniesť náklady na CO2 do cien 
energie. V dôsledku toho by následky pre zariadenia vystavené riziku presunu emisií uhlíka 
mohli byť značné. Tieto následky ešte väčšmi zhoršuje rozdielna schopnosť preniesť náklady 
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na CO2 do cien energie medzi výrobcami a výrobným odvetvím.  Preto by sa obchodovanie 
formou aukcie v rámci výrobného priemyslu malo zaviesť veľmi obozretne a malo by byť 
preskúmané z hospodárskeho hľadiska. Objasnenie potreby, aby sa prideľovanie kvót 
zakladalo na množstvách vypočítaných na základe referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 515
Irena Belohorská

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót v roku 2013 
100 % množstva určeného v súlade 
s odsekmi 1 až 3 a bezplatné pridelenie sa 
potom každý rok zníži o úmernú sumu, 
ktorej výsledkom bude 80 % bezplatného 
prideľovania v roku 2020.

Komisia preskúma tieto percentuálne 
hodnoty v roku 2020 a potom opakovane 
každé 4 roky. Pri preskúmavaní sa 
zohľadňujú zistené vplyvy na životné 
prostredie a hospodárstvo. Konzultuje sa 
so všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi. Všetky opatrenia prijaté 
Komisiou po tomto prieskume, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice jej doplnením, sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom
s kontrolou uvedenom v článku [23 ods. 
3].

Or. en

Odôvodnenie

Dražby sa zakladajú na predpoklade, že by bolo možné preniesť náklady na CO2 do cien 
energie. V dôsledku toho by následky pre zariadenia vystavené riziku presunu emisií uhlíka 
mohli byť značné. Tieto následky ešte väčšmi zhoršuje rozdielna schopnosť preniesť náklady 
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na CO2 do cien energie medzi výrobcami a výrobným odvetvím.  Preto by sa obchodovanie 
formou aukcie v rámci výrobného priemyslu malo zaviesť veľmi obozretne a malo by byť 
preskúmané z hospodárskeho hľadiska. Objasnenie potreby, aby sa prideľovanie kvót 
zakladalo na množstvách vypočítaných na základe referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 516
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Výrobné zariadenia sa v dôsledku konkurenčného tlaku na medzinárodnej úrovni neustále 
snažia o zlepšenie svojej efektívnosti. Určitý pokrok pri znižovaní emisií CO2 sa dostavil ako 
výsledok samoregulačných opatrení. Aby sa neohrozilo postavenie Európy ako lokality pre 
priemysel, malo by sa zvoliť odôvodnené zníženie bezplatného prideľovania kvót. Keďže je 
lineárny faktor uvedený v článku 9 sám osebe ambicióznym cieľom pri znižovaní, stále 
existujú ďalšie podnety na znižovanie množstva emisií a príležitosti na nové investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót podľa odsekov 
4 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.

Or. en

Odôvodnenie

Bezplatné kvóty na kogeneráciu sa musia zachovať, aby sa podporila konkurencieschopnosť 
diaľkového vykurovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 518
Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót podľa odsekov 
3 až 6 tohto článku [a odseku 2 článku 3c] 
v roku 2013 80 % množstva určeného 
v súlade s opatreniami uvedenými 
v odseku 1 a bezplatné pridelenie sa potom 
každý rok zníži o 5 %.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné prijať väčšiu progresívnosť pri kvótach obchodovaných formou aukcie, keďže 
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súčasné tempo je spojené s rizikom oslabenia príslušných podnikov. Progresívnosť 5 % ročne 
umožní podnikom lepšie plánovať svoje investície do znižovania emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 519
Peter Liese, Matthias Groote

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. S výhradou článku 10b predstavuje suma 
bezplatne pridelených kvót podľa odsekov 
3 až 6 tohto článku [a odseku 2 článku 3c] 
v roku 2013 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. Od roku 2014 
sa bezplatné prideľovanie kvót 
prevádzkovateľom leteckej dopravy na 
základe článku 3d ods. 2 zníži ročne 
o rovnaké množstvo, čoho výsledkom 
bude, že bezplatné kvóty sa už v roku 2020 
nebudú prideľovať.

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá to dohode medzi Radou a Parlamentom o zahrnutí letectva do systému 
obchodovania s emisiami. V dohode sa uvádza, že množstvo obchodované formou aukcie sa 
môže v rámci všeobecného prieskumu zvýšiť. Autori tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu zohľadnili túto možnosť a podporili myšlienku, ktorú vyjadrila Európska komisia v 
rámci všeobecného prieskumu.



AM\734873SK.doc 39/87 PE409.657v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. S výhradou článku 10b predstavuje 
suma bezplatne pridelených kvót na 
základe odseku 3 tohto článku v roku 
2013 100 % množstva určeného v súlade 
s opatreniami uvedenými v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Bezplatné kvóty na kogeneráciu sa musia zachovať, aby sa podporila konkurencieschopnosť 
diaľkového vykurovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 521
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 522
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS predstavuje maximálne náklady pre všetkých 
spotrebiteľov bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Pre spotrebiteľov to znamená len 
platenie novej dane z emisií CO2. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne pre spotrebiteľov 
EÚ a aby sa zachovali ceny za energiu v rozmedzí o 20 – 30 €/MWh nižšie bez 
spochybňovania účinnosti systému ETS, tento systém by sa nemal zakladať na obchodovaní 
formou aukcie. Bezplatné prideľovanie vychádzajúce z referenčných kritérií a skutočnej 
produkcie emisií môže poskytnúť hospodárny a ekologicky účinný nástroj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 523
Anne Laperrouze

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

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

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh slúžiaci na koordináciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Výrobný priemysel dostane na základe referenčných kritérií 100 % bezplatne pridelených 
emisných kreditov, aby sa zabránilo tomu, že bude znevýhodnený voči konkurencii v 
porovnaní s priemyselnými odvetviami mimo EÚ, ktoré nepodliehajú rovnakým opatreniam 
na znižovanie emisií. Bezplatné prideľovanie nijako nemení ani neznižuje cieľ zníženia emisií 
o 21 % pre odvetvia spadajúce pod ETS, pretože počet emisných práv je rovnaký ako v 
prípade prideľovania na základe dražby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 526
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
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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.

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. 
Bezplatné prideľovanie kvót na úrovni 
zariadení sa zakladá na referenčných 
kritériách z hľadiska ton ekvivalentu CO2 
na výrobnú jednotku. Ostatné prvky 
referenčných kritérií podliehajú odseku 1.
Špecifické odvetvia alebo pododvetvia, kde 
je možné náležite odôvodniť, že existuje 
riziko presunu emisií uhlíka a kde výroba 
elektrickej energie tvorí vysoký podiel 
výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môžu dostať až 80 % 
bezplatne pridelených kvót s cieľom 
zohľadniť spotrebu elektrickej energie vo 
výrobnom procese bez toho, aby sa 
zmenilo celkové množstvo kvót.

Or. en

Odôvodnenie

Prechodné bezplatné prideľovanie kvót je povolené len v prípade, že nebola uzavretá 
medzinárodná dohoda. V tomto prípade by malo prideľovanie vychádzať z referenčných 
kritérií, aby sa zaručili rovnaké podmienky pre všetkých, pokiaľ možno z hľadiska emisií CO2 
na výrobnú jednotku. K tomu patrí spotreba paliva, druh paliva a efektívnosť výroby s 
použitím technológií nenáročných na CO2. Presná podoba referenčných kritérií a ich 
aktualizácia sú však predmetom až neskoršej fázy vývoja po uzavretí medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 527
Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku 
presunu emisií CO2, pridelia bezplatné 
kvóty, ktorých množstvo zodpovedá 100 
percentám množstva určeného v súlade 
s odsekmi 2 až 6, pokiaľ sa medzinárodná 
zmluva nebude považovať za 
uspokojujúcu, podľa kritérií 
ustanovených v článku 28 ods. 1 tejto 
smernice.

Or. fr

Odôvodnenie

V texte smernice je potrebné jasne stanoviť, že priemyselným sektorom a priemyselným 
odvetviam, ktoré sú ohrozené presunom emisií CO2, by sa mali prideľovať kvóty bezplatne, až 
kým sa nedospeje k uspokojujúcej medzinárodnej dohode. Toto ustanovenie je nevyhnutné na 
ochranu plánovaných investícií v rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 528
Antonio De Blasio

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020 sa zariadeniam
priamo alebo nepriamo vypúšťajúcim 
emisie v odvetviach, ktoré čelia vysokému 
riziku presunu emisií CO2, pridelia 
bezplatné kvóty, ktorých množstvo môže 
predstavovať až úroveň, ktorá sa dosiahne 
použitím najlepších dostupných 
technológií určených a úrovni 
Spoločenstva.

Or. hu
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. pl

Odôvodnenie

Oprávnenie na bezplatné pridelenie kvót nesmie závisieť od určitého roka, ale od rizika 
presunu emisií CO2. Ak sa zistí riziko presunu emisií CO2, všetky kvóty vypočítané podľa 
referenčných kritérií sa pridelia bezplatne. Ide o vysvetlenie skutočnosti, že pridelené kvóty 
podľa referenčných kritérií musia byť v súlade s obmedzením pre odvetvie ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 530
Peter Liese

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Oprávnenie na bezplatné pridelenie kvót nesmie závisieť od určitého roka, ale od rizika 
presunu emisií CO2. Ak sa zistí riziko presunu emisií CO2, všetky kvóty vypočítané podľa 
referenčných kritérií sa pridelia bezplatne. Ide o vysvetlenie skutočnosti, že pridelené kvóty 
podľa referenčných kritérií musia byť v súlade s obmedzením pre odvetvie ETS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 531
Lambert van Nistelrooij

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Oprávnenie na bezplatné pridelenie kvót nesmie závisieť od určitého roka, ale od rizika 
presunu emisií CO2. Ak sa zistí riziko presunu emisií CO2, všetky kvóty vypočítané podľa 
referenčných kritérií sa pridelia bezplatne. Ide o vysvetlenie skutočnosti, že pridelené kvóty 
podľa referenčných kritérií musia byť v súlade s obmedzením pre odvetvie ETS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 532
Irena Belohorská

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Oprávnenie na bezplatné pridelenie kvót nesmie závisieť od určitého roka, ale od rizika 
presunu emisií CO2. Ak sa zistí riziko presunu emisií CO2, všetky kvóty vypočítané podľa 
referenčných kritérií sa pridelia bezplatne. Ide o vysvetlenie skutočnosti, že pridelené kvóty 
podľa referenčných kritérií musia byť v súlade s obmedzením pre odvetvie ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 533
Bogusław Sonik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020 sa zariadeniam 
v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku 
presunu emisií CO2 v súvislosti 
s presunom výroby náročnej na emisie do 
tretích krajín alebo oblastí EÚ, na ktoré 
sa nevzťahuje systém Spoločenstva, 
pridelia bezplatné kvóty, ktorých množstvo 
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môže predstavovať až 100 percent 
množstva určeného v súlade s odsekmi 2 až 
6.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so systémami vykurovania, ktoré musia 
obmedzovať svoje možnosti prenosu nákladov spojených s ich účasťou na ETS systéme EÚ na 
koncových užívateľov v trhových podmienkach, zatiaľ čo väčšinu tohto odvetvia tvoria 
zariadenia s kapacitou menšou ako 20 MW, ktoré sa nezúčastňujú na systéme ETS. Touto 
korekciou sa zdôrazňuje možnosť presunu emisií uhlíka zo systému, čomu by mala EÚ 
venovať osobitnú pozornosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do roku 2020 sa zariadeniam 
v odvetviach alebo pododvetviach, 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 a článkom 10b.

Or. en

Odôvodnenie

Značné riziko presunu emisií uhlíka vzniká z dôvodu začlenenia priamych emisií do systému 
ETS a v niektorých prípadoch ako výroba primárneho hliníka z dôvodu nepriameho vplyvu 
prenosu nákladov na CO2 do cien elektrickej energie. Množstvo kvót vydaných určitým 
odvetviam na zmierňovanie rizika presunu emisií uhlíka sa musí využívať na priame, ako aj 
nepriame vplyvy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 535
Avril Doyle

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 536
Frédérique Ries

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku sa zariadeniam v odvetviach, ktoré 
čelia vysokému riziku presunu emisií CO2, 
pridelia bezplatné kvóty, ktorých množstvo 
môže predstavovať až 100 percent 
množstva určeného v súlade s odsekom 1, 
ktoré je potrebné na zabránenie takémuto 
presunu.

Or. en

Odôvodnenie

Množstvo bezplatne pridelených kvót by mali určovať výlučne dva faktory:
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(1) na základe harmonizovaných pravidiel EÚ, akými sú referenčné kritériá, ako sa uvádza v 
odseku 1, 
(2) množstvo nevyhnutne potrebné na to, aby sa zabránilo presunom výroby alebo dovozu 
výrobkov z krajín bez podobnej záťaže týkajúcej sa znižovania emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 537
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

8. 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 odsekom 1, ktoré je 
potrebné na zabránenie takémuto 
presunu.

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 538
Dorette Corbey

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

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

8. V roku 2013 a v každom nasledujúcom 
roku až do 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. 
Percentuálny podiel zohľadňuje mieru, 
do akej môžu jednotlivé zariadenia v 
príslušnom odvetví znížiť úroveň svojich 
emisií na základe najúčinnejších 
technológií a pri zohľadnení nevyhnutnej 
spotreby elektrickej energie počas výroby.

Or. en

Odôvodnenie

Pri rozhodovaní o percentách bezplatne pridelených kvót odvetviam by sa mali zohľadniť 
najlepšie dostupné technológie, ako aj nevyhnutná spotreba elektriny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 539
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

8. 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. Platí 
to aj pre porovnateľné zariadenia, ktoré 
nie je možné jednoznačne zaradiť do 
niektorého odvetvia.
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Or. de

Odôvodnenie

Definícia odvetví vychádza v súčasnosti z veľkých subjektov priemyselných odvetví. Zabúda sa 
pritom však na jednu dôležitú vec. V EÚ fungujú aj podniky/konglomerácie, ktoré sa venujú 
komplexnejšej výrobe a nedajú sa jednoznačne zaradiť do niektorého z odvetví. V dôsledku 
toho by boli tieto zaradené do odvetvia s príslušnými vlastnosťami, ktoré nezodpovedajú 
osobitosti týchto podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 541
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
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kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní s menej účinnými 
zariadeniami v oblasti emisií CO2 mimo 
Spoločenstva, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:
a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov;
b) mieru, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoje úrovne emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií;
c) štruktúru trhu, príslušný geografický 
trh a príslušný trh s výrobkami, vystavenie 
odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;
d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, 
mimo EÚ v príslušných odvetviach.
S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov
vyplývajúce zo systému Spoločenstva 
možno premietnuť do cien, je možné 
vychádzať okrem iného z odhadov 
neuskutočneného predaja v dôsledku 
zvýšenia ceny CO2 alebo z dosahu na 
rentabilnosť dotknutých zariadení.

Or. de

Odôvodnenie

Pri dôslednom plnení pravidiel prideľovania, ktoré sú stanovené v bode 7, nie sú tieto 
ustanovenia už potrebné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 542
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní s menej účinnými 
zariadeniami v oblasti emisií CO2 mimo 
Spoločenstva, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:
a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov;
b) mieru, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoje úrovne emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií;
c) štruktúru trhu, príslušný geografický 
trh a príslušný trh s výrobkami, vystavenie 
odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;
d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, 
mimo EÚ v príslušných odvetviach.
S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov 
vyplývajúce zo systému Spoločenstva 
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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 v rámci ETS predstavuje maximálne náklady pre všetkých 
spotrebiteľov bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Pre spotrebiteľov to znamená len 
platenie novej dane z emisií CO2. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne pre spotrebiteľov 
EÚ a aby sa zachovali ceny za energiu v rozmedzí o 20 – 30 €/MWh nižšie bez 
spochybňovania účinnosti systému ETS, tento systém by sa nemal zakladať na obchodovaní 
formou aukcie. Bezplatné prideľovanie vychádzajúce z referenčných kritérií a skutočnej 
produkcie emisií môže poskytnúť hospodárny a ekologicky účinný nástroj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 543
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia najneskôr do 30. septembra 
2009 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].

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 

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

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

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov vypočítanú ako 
pomer hrubej pridanej hodnoty alebo 
v prípade, že takéto údaje nie sú 
k dispozícii na dostatočnej úrovni, ako 
pomer celkových výrobných nákladov;

b) známu úroveň dovozu a vývozu 
v príslušnom odvetví alebo pododvetví.
Po tomto posúdení bude potrebné, aby sa 
pre odvetvia, ktoré by mohli čeliť 
značnému riziku, vrátane hraničných 
odvetví, zvážil vplyv obchodovania formou 
aukcie na:
a) trhový podiel príslušných odvetví alebo 
pododvetví;
b) rentabilnosť ako potenciálny 
ukazovateľ rozhodnutí týkajúcich sa 
dlhodobých investícií a/alebo 
premiestňovania.
Kvalitatívne posúdenie, ktorým sa určí, či 
odvetvia alebo pododvetvia naozaj čelia 
značnému riziku, a z ktorého budú 
vychádzať rozhodnutia na základe článku 
10b, by sa malo vykonať pri odvetviach 
alebo pododvetviach, pre ktoré 
z kvantitatívneho hodnotenia vyplynulo, 
že by mohli byť vystavené značnému 
riziku presunu emisií uhlíka.  Malo by 
zahŕňať:

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

a) 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;

b) posúdenie štruktúry trhu (existujúcej 
a plánovanej), príslušné geografické trhy 
a príslušné trhy s výrobkami, dopravné 
náklady, vystavenie odvetvia 
medzinárodnej hospodárskej súťaži, 
dlhodobé a krátkodobé prekážky 
obchodovania a faktory vyplývajúce na 



PE409.657v01-00 58/87 AM\734873SK.doc

SK

rozhodnutia o usídlení vrátane 
diferenciácie kvality produktu alebo 
úrovne služby podľa jednotlivých 
výrobcov v Spoločenstve, noriem 
týkajúcich sa produktov, významu 
blízkosti k trhom s výrobkami a trhom 
s výrobnými faktormi a rizík 
premiestnenia;

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

c) 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

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je stanovenie jasného a transparentného 
postupu posudzovania toho, ktoré odvetvia čelia riziku presunu emisií uhlíka. Zástupcovia 
priemyslu a ostatné zúčastnené strany tak budú mať väčšiu istotu ohľadom spôsobu 
vykonávania tohto hodnotenia. Kritériá boli stanovené na základe veľkých akademických 
štúdií, ktoré boli vypracované na tému zisťovania rizika presunu emisií uhlíka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 544
Avril Doyle

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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 na úrovni 
Spoločenstva 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 kvantitatívne kritériá:

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

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov vypočítanú ako 
pomer hrubej pridanej hodnoty alebo 
v prípade, že takéto údaje nie sú 
k dispozícii na dostatočnej úrovni, pomer 
celkových výrobných nákladov;

b) známu úroveň dovozu a vývozu 
v príslušnom odvetví alebo pododvetví;
c) trhový podiel príslušných odvetví alebo 
pododvetví;
d) rentabilnosť ako potenciálny 
ukazovateľ rozhodnutí týkajúcich sa 
dlhodobých investícií a/alebo 
premiestňovania;
e) vplyv prenosu nákladov na CO2 do cien 
výrobkov v príslušnom odvetví alebo 
pododvetví.
Kvalitatívne posúdenie, ktorým sa určí, či 
odvetvia alebo pododvetvia naozaj čelia 
značnému riziku, a z ktorého budú 
vychádzať rozhodnutia na základe článku 
10b, by sa malo vykonať pri odvetviach 
alebo pododvetviach, pre ktoré 
z kvantitatívneho hodnotenia vyplynulo, 
že by mohli byť vystavené značnému 
riziku presunu emisií uhlíka. Malo by 
zahŕňať:

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

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;

b) posúdenie štruktúry trhu (existujúcej 
a plánovanej), príslušné geografické trhy 
a príslušné trhy s výrobkami, dopravné 
náklady, vystavenie odvetvia 
medzinárodnej hospodárskej súťaži, 
dlhodobé a krátkodobé prekážky 
obchodovania a faktory vyplývajúce na 
rozhodnutia o usídlení vrátane 
diferenciácie kvality produktu alebo 
úrovne služby podľa jednotlivých 
výrobcov v Spoločenstve, noriem 
týkajúcich sa produktov, významu 
blízkosti k trhom s výrobkami a trhom 
s výrobnými faktormi a rizík 
premiestnenia;

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

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

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

Cieľmi týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je stanovenie jasných a transparentných 
kritérií posudzovania toho, ktoré odvetvia čelia riziku presunu emisií uhlíka. Zástupcovia 
priemyslu a ostatné zúčastnené strany tak budú mať väčšiu istotu ohľadom spôsobu 
vykonávania tohto hodnotenia. Kritériá boli stanovené na základe veľkých akademických 
štúdií, ktoré boli vypracované na tému zisťovania rizika presunu emisií uhlíka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2009
a následne každých päť rokov 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].

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].

Každé odvetvie nezaradené do prílohy Ia 
môže každý rok požiadať na základe 
nových trhových informácií Komisiu, aby 
znova preskúmala situáciu a zaradila ho 
medzi odvetvia ohrozené presunom emisií 
uhlíka.

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 odvetví uvedených v 
odseku 8 Komisia zohľadní mieru, do akej 
má príslušné odvetvie alebo pododvetvie 
možnosť premietnuť náklady na 
požadované kvóty do cien výrobkov, buď
bez straty trhového podielu, alebo 
rentabilnosti, alebo investičných 
príležitostí do rovnakého odvetvia alebo 
pododvetvia v krajinách mimo EÚ, ktoré 
nestanovujú porovnateľné obmedzenia na 
množstvo emisií. Do úvahy vezme 
medziiným tieto kritériá:

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

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov v priemyselných 
odvetviach s vysokým podielom emisií CO2
na jednotku predaja;

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

c) existujúcu a plánovanú štruktúru trhu, 
príslušný geografický trh a príslušný trh s 
výrobkami, vystavenie odvetvia 
medzinárodnej hospodárskej súťaži s 
prihliadnutím okrem iného na náklady na 
dopravu a na CO2;

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

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

da) vplyv prenosu nákladov na CO2 do 
cien elektrickej energie v príslušnom 
odvetví alebo pododvetví.

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

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 odvetví.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila právna a hospodárska istota, lehota by sa mala predĺžiť na 5 rokov a 
dátum prvého vyhodnotenia by mal byť 30. jún 2009. Ak z trhových informácií vyplynie, že k 
presunu emisií uhlíka dochádza v odvetviach, ktoré sa nepovažujú za ohrozené takýmto 
presunom, mal by byť k dispozícii nápravný prostriedok bez toho, aby sa muselo čakať päť 
rokov na ďalšie posúdenie.

K riziku presunu emisií uhlíka dochádza vtedy, keď výrobcovia v EÚ a mimo nej nepodliehajú 
rovnakým obmedzeniam. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zabezpečí, že sa 
bude zohľadňovať budúca štruktúra trhu a náročnosť na emisie CO2, ako aj náklady na 
prepravu výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 546
Anne Laperrouze

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2009
a následne každých päť rokov 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].

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].

Každé odvetvie nezaradené do prílohy Ia 
môže každý rok požiadať na základe 
nových trhových informácií Komisiu, aby 
znova preskúmala situáciu a zaradila ho 
medzi odvetvia ohrozené presunom emisií 
uhlíka.

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 odvetví uvedených v 
odseku 8 Komisia zohľadní mieru, do akej 
má príslušné odvetvie alebo pododvetvie 
možnosť premietnuť náklady na 
požadované kvóty do cien výrobkov bez 
značnej straty trhového podielu, alebo 
rentabilnosti alebo investičných 
príležitostí do rovnakého odvetvia alebo 
pododvetvia v krajinách mimo EÚ, ktoré 
nestanovujú porovnateľné obmedzenia na 
množstvo emisií.
Do úvahy vezme medziiným tieto kritériá:

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

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov v priemyselných 
odvetviach s vysokým podielom emisií CO2
na jednotku predaja;

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) existujúcu a plánovanú štruktúru trhu, 
príslušný geografický trh a príslušný trh s 
výrobkami, vystavenie odvetvia 
medzinárodnej hospodárskej súťaži s 
prihliadnutím okrem iného na náklady na 
dopravu a na CO2;

d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 



PE409.657v01-00 64/87 AM\734873SK.doc

SK

sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
EÚ v príslušných odvetviach.

sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
EÚ v príslušných odvetviach.

e) vplyv prenosu nákladov na CO2 do cien 
elektrickej energie v príslušnom odvetví 
alebo pododvetví.

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

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 odvetví.

Or. fr

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila právna a hospodárska istota, lehota preskúmania by sa mala predĺžiť na 5 
rokov a dátum prvého vyhodnotenia by sa mal posunúť na 30. jún 2009. Napriek tomu 
existuje pre odvetvia, ktoré sú zvlášť dotknuté vplyvom systému ETS EÚ, možnosť ich 
zaradenia medzi odvetvia s rizikom presunu emisií uhlíka. Ak z trhových informácií vyplynie, 
že k presunu emisií uhlíka dochádza v odvetviach, ktoré sa nepovažujú za ohrozené takýmto 
presunom, mal by byť k dispozícii nápravný prostriedok bez toho, aby sa muselo čakať na 
ďalšie preskúmanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 547
Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2009
a následne na konci každého obdobia určí 
po dohode s príslušnými aktérmi odvetvia, 
na ktoré sa odkazuje v odseku 8.

Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť a 
doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 

Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť a 
doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
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článku [23 ods. 3]. článku [23 ods. 3].
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 
a rentabilnosti v porovnaní s menej 
účinnými zariadeniami v oblasti emisií 
CO2 v rámci a mimo Spoločenstva, ktoré 
neprijímajú porovnateľné opatrenia na 
znižovanie svojich emisií. Za týmto 
účelom vezme do úvahy tieto skutočnosti:

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

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov samotného výrobku 
alebo jeho surovín;

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 alebo hospodárskej súťaži v rámci 
Spoločenstva;

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

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

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby boli odvetvia, ktoré GR Komisie Podnikanie a priemysel na základe 
vlastnej práce považuje v prvom polroku 2008 za ohrozené, uvedené v texte smernice, aby sa 
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dali lepšie predvídať postupy zaobchádzania s nimi a čo najviac podporovať možné investície 
v EÚ.

Okrem toho musí byť tento zoznam na požiadanie príslušných aktérov hotový najneskôr do 
júna 2009. Konečný zoznam by nemal byť preskúmavaný každé tri roky, pretože by to 
vytvorilo neprijateľnú právnu neistotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 548
Irena Belohorská

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia do 30. júna 2016 a následne 
každé štyri roky preskúma prílohu Ia. 
Výsledky tohto preskúmania sa uplatnia 
v roku 2020 a následne každé 4 roky.

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

Všetky opatrenia prijaté Komisiou po 
tomto prieskume, ktorých cieľom je 
zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedenom v článku [23 ods. 3]. Konzultuje 
sa so všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi.

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

Na účely určenia odvetví, ktoré sa 
uvádzajú v odseku 8, Komisia zohľadní 
mieru, do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní so zariadeniami v krajinách 
mimo Spoločenstva, ktoré nestanovujú 
porovnateľné obmedzenia na emisie, 
pričom vezme do úvahy tieto skutočnosti:

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

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

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

b) mieru, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoje úrovne emisií, napríklad na základe 
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najúčinnejších technológií; najúčinnejších technológií;
c) štruktúru trhu, príslušný geografický trh 
a príslušný trh s výrobkami, vystavenie 
odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;

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

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

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

da) vplyv prenosu nákladov na CO2 do 
cien elektrickej energie v príslušnom 
odvetví alebo pododvetví.

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

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

Zoznam priemyselných odvetví vystavených riziku presunu emisií uhlíka by sa mal preskúmať 
v roku 2016 a výsledky by sa v prípade potreby mali uplatniť v roku 2020. Tento postup 
poskytuje maximálnu bezpečnosť plánovania a zaisťuje, že sa zabráni presunu emisií uhlíka.
Zúčastnené strany, ktorých sa to týka, by mali byť súčasťou rozhodovacieho postupu. 
Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to spôsobí administratívne problémy pri 
uplatňovaní. Pri určovaní odvetví, ktoré prichádzajú do úvahy, nie je dôležitá otázka 
účinnosti v oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec ich fungovania, ktorý túto účinnosť 
ovplyvňuje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia najneskôr do [6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]
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].

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

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

Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty a nepriamy vplyv 
prenosu nákladov na CO2 v cenách 
elektrickej energie 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 by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov;

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

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

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

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

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

d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, mimo 
EÚ v príslušných odvetviach;
da) vplyv prenosu nákladov na CO2 do 
cien elektrickej energie v príslušnom 
odvetví alebo pododvetví.

S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov 
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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.

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

Príslušné odvetvia potrebujú mať čo najskôr istotu v tom, či podliehajú tomuto odseku. 
Netreba to po troch rokoch znovu preskúmavať. Jediným dôvodom na opätovné zváženie, na 
ktoré odvetvia by sa mali vzťahovať opatrenía, by bolo uzavretie príslušnej medzinárodnej 
dohody. Rozhodovanie o tom, ktoré odvetvie je vystavené presunu emisií uhlíka, a opatrenia, 
ktoré treba prijať by mali byť transparentné a mali by sa vykonávať pri konzultovaní s 
príslušnými odvetviami a zohľadňovať priamy vplyv začlenenia do systému ETS EÚ a 
nepriamy vplyv prenosu nákladov na CO2 v cenách do cien elektriny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 550
Peter Liese

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 - pododseky 1, 2 a 3, úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia do 30. júna 2016 a následne 
každé štyri roky preskúma prílohu Ia. 
Výsledky tohto preskúmania sa uplatnia 
v roku 2020 a následne každé 4 roky.

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

Všetky opatrenia prijaté Komisiou po 
tomto prieskume, ktorých cieľom je 
zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedenom v článku [23 ods. 3]. Konzultuje 
sa so všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi.

Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 

Na účely určenia odvetví, ktoré sa 
uvádzajú v odseku 8, Komisia zohľadní 
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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:

mieru, do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní so zariadeniami v krajinách 
mimo Spoločenstva, ktoré nestanovujú 
porovnateľné obmedzenia na množstvo 
emisií, pričom vezme do úvahy tieto 
skutočnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Zoznam priemyselných odvetví vystavených riziku presunu emisií CO2 by sa mal preskúmať v 
roku 2016 a výsledky by sa v prípade potreby mali uplatniť v roku 2020. Tento postup 
poskytuje maximálnu bezpečnosť plánovania a zaisťuje, že sa zabráni presunu emisií uhlíka.
Zúčastnené strany, ktorých sa to týka, by mali byť súčasťou rozhodovacieho postupu. 
Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to spôsobí administratívne problémy pri 
uplatňovaní. Pri určovaní odvetví, ktoré prichádzajú do úvahy, nie je dôležitá otázka 
účinnosti v oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec ich fungovania, ktorý túto účinnosť 
ovplyvňuje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 - pododseky 1, 2 a 3, úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

9. Komisia do 30. júna 2016 a následne 
každé štyri roky preskúma prílohu Ia 
(novú). Výsledky tohto preskúmania sa 
uplatnia v roku 2020 a následne každé 4 
roky.

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

Toto preskúmanie, ktorého cieľom je 
zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].
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Konzultuje sa so všetkými príslušnými 
sociálnymi partnermi.

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

Na účely určenia podľa odseku 8, Komisia 
zohľadní mieru, do akej má príslušné 
odvetvie alebo pododvetvie možnosť 
premietnuť náklady na požadované kvóty 
do cien výrobkov bez výraznej straty 
trhového podielu v porovnaní so
zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré 
nezaviedli porovnateľné obmedzenia na 
množstvo emisií, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:

Or. pl

Odôvodnenie

Zoznam priemyselných odvetví vystavených riziku presunu emisií CO2 sa musí preskúmať v 
roku 2016 a výsledky sa v prípade potreby musia uplatniť v roku 2020. Takýto postup zaručí 
maximálnu bezpečnosť plánovania a zaistí, že sa zabráni presunu emisií uhlíka.

Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to spôsobí administratívne problémy pri 
uplatňovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 - pododseky 1, 2 a 3, úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia do 30.júna.2010 a následne každé 
štyri roky určí odvetvia, na ktoré sa 
odkazuje v odseku 8. Pri určovaní odvetví, 
ktoré sa uvádzajú v odseku 8, je Komisia 
povinná prihliadať okrem iného na 
zoznam odvetví uvedených v prílohe I.

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 

Všetky opatrenia prijaté Komisiou po 
tomto prieskume, ktorých cieľom je 
zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
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článku [23 ods. 3]. súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedenom v článku [23 ods. 3]. Konzultuje 
sa so všetkými príslušnými sociálnymi 
partnermi.

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

Na účely určenia odvetví, ktoré sa 
uvádzajú v odseku 8, Komisia zohľadní 
mieru, do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní so zariadeniami v krajinách 
mimo Spoločenstva, ktoré nestanovujú 
porovnateľné obmedzenia na emisie, 
pričom vezme do úvahy tieto skutočnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Zoznam priemyselných odvetví vystavených riziku presunu emisií CO2 by sa mal preskúmať v 
roku 2016. Tento postup poskytuje maximálnu bezpečnosť plánovania a zaisťuje, že sa 
zabráni presunu emisií uhlíka. Zúčastnené strany, ktorých sa to týka, by mali byť súčasťou 
rozhodovacieho postupu. Treba zabrániť rozčleneniu odvetví, pretože to spôsobí 
administratívne problémy pri uplatňovaní. Pri určovaní odvetví, ktoré prichádzajú do úvahy, 
nie je dôležitá otázka účinnosti v oblasti emisií CO2, ale regulačný rámec ich fungovania, 
ktorý túto účinnosť ovplyvňuje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 553
Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Odôvodnenie

Je potrebné čo najskôr odstrániť súčasnú neistotu v súvislosti s rozhodnutiami o investíciách 
v dotknutých odvetviach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 554
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila právna a hospodárska istota, lehota by sa mala predĺžiť na 5 rokov a 
dátum prvého vyhodnotenia by mal byť až 30. jún 2009. Je veľmi ťažké vopred určiť vplyv 
zrevidovaného systému ETS EÚ na výrobné odvetvia, na ktoré sa tento systém vzťahuje. Ak z 
trhových informácií vyplynie, že k presunu emisií uhlíka dochádza v odvetviach, ktoré sa 
dovtedy nepovažovali za ohrozené takýmto presunom, mal by byť k dispozícii nápravný 
prostriedok bez toho, aby sa muselo čakať päť rokov na ďalšie posúdenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 555
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 556
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Bezpečnosť investovania a plánovania pre energeticky náročné priemyselné odvetvia 
a pododvetvia, pri ktorých má Komisia určiť riziko presunu emisií CO2 až v júni 2010, sa dá 
dosiahnuť tak, že sa už včasnejšie stanoví, ktoré odvetvia dostanú bezplatné kvóty. Zaradenie 
medzi „energeticky náročné“ by sa malo preskúmať každých päť rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do 31.decembra.2009
a následne každých päť rokov určí 
odvetvia, na ktoré sa odkazuje v odseku 8.

Or. en

Odôvodnenie

Dátum určenia odvetví vystavených výraznému riziku presunu emisií uhlíka by sa mal 
presunúť na december 2009, aby sa zvýšila istota vzhľadom na tento dôležitý aspekt smernice. 
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Sme okrem toho presvedčení, že frekvencia preskúmavania ohrozených odvetví, ktorú 
stanovuje návrh Komisie, je príliš veľká. Preto navrhujeme určovať ohrozené odvetvia 
každých päť rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 558
Antonio De Blasio

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do 31. decembra 2009
a následne každých päť rokov určí 
odvetvia, na ktoré sa odkazuje v odseku 8.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 559
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice v rámci primeraného obdobia
určí odvetvia a podniky, na ktoré sa 
odkazuje v odseku 8.

Or. de

Odôvodnenie

V zmysle bezpečnosti plánovania je pre podniky dôležité, aby sa čo najskôr dozvedeli, či 
podliehajú pod odsek 8. Definícia odvetví vychádza v súčasnosti z veľkých subjektov 
priemyselných odvetví. V EÚ fungujú aj konglomerácie podnikov, ktoré sa venujú 
komplexnejšej výrobe a nedajú sa jednoznačne zaradiť do niektorého z odvetví. V dôsledku 
toho by bolo nemožné ich zaradiť do odvetvia s príslušnými vlastnosťami, ktoré 
nezodpovedajú osobitosti týchto podnikov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 560
Richard Seeber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Definícia presunu emisií uhlíka je nevyhnutná na plánovanie bezpečnosti európskeho 
priemyslu. V opačnom prípade bude pokračovať súčasný vývoj zastavovania investičných 
projektov, čo spôsobí enormné presuny emisií uhlíka a stratu pracovných miest. Preto nesmie 
byť stanovenie rizika presunu emisií uhlíka viazané na jedno obdobie. Nové zariadenia by 
mali mať možnosť požiadať o posúdenie rizika presunu emisií uhlíka na základe predloženého 
návrhu EK.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 561
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Na účely určenia odvetví uvedených v 
odseku 8 Komisia zohľadní mieru, do akej 
má príslušné odvetvie alebo pododvetvie 
možnosť premietnuť náklady na 
požadované kvóty do cien výrobkov, buď
bez straty trhového podielu, alebo 
rentabilnosti, alebo investičných 
príležitostí do rovnakého odvetvia alebo 
pododvetvia v krajinách mimo EÚ, ktoré 
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tieto skutočnosti: nestanovujú porovnateľné obmedzenia na 
množstvo emisií. Do úvahy vezme 
medziiným tieto kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 562
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Na účely určenia, ktoré sa uvádza v prvom 
pododseku, Komisia zohľadní mieru, do 
akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní s odvetviami alebo 
pododvetviami v krajinách mimo EÚ, 
ktoré nestanovili porovnateľné 
obmedzenia týkajúce sa množstva emisií, 
pričom vezme do úvahy tieto skutočnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Riziko presunu emisií vzniká, keď sa na výrobcov v krajinách EÚ a mimo nich nevzťahujú 
rovnaké obmedzenia emisií CO2, pričom návrh Komisie obmedzuje analýzu rizika presunu 
emisií CO2 na porovnanie so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré sú menej účinné v 
oblasti emisií CO2, a nezohľadňuje emisie CO2 produkované pri preprave z krajín mimo 
Európy. Tento návrh je potrebný na zabezpečenie rovnakých podmienok pre výrobu v EÚ a 
mimo nej.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 563
Frédérique Ries

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Na účely určenia, ktoré sa uvádza v prvom 
pododseku, Komisia zohľadní mieru, do 
akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní s odvetviami alebo 
pododvetviami v krajinách mimo EÚ, 
ktoré nestanovili porovnateľné 
obmedzenia týkajúce sa množstva emisií, 
pričom vezme do úvahy tieto skutočnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Riziko presunu emisií vzniká, keď sa na výrobcov v krajinách EÚ a mimo nich nevzťahujú 
rovnaké obmedzenia emisií CO2, pričom návrh Komisie obmedzuje analýzu rizika presunu 
emisií CO2 na porovnanie so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré sú menej účinné v 
oblasti emisií CO2, a nezohľadňuje emisie CO2 produkované pri preprave z krajín mimo 
Európy. Tento návrh je potrebný na zabezpečenie rovnakých podmienok pre výrobu v EÚ a 
mimo nej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 

Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
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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:

pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty a nepriamy vplyv 
prenosu nákladov na CO2 v cenách 
energie 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:

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodovanie o tom, ktoré odvetvie je vystavené presunu emisií uhlíka, a opatrenia, ktoré 
treba prijať, by mali byť transparentné a mali by sa vykonávať pri konzultovaní s príslušnými 
odvetviami a zohľadňovať priamy vplyv začlenenia do systému ETS EÚ a nepriamy vplyv 
prenosu nákladov na CO2 v cenách do cien elektriny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 565
Bogusław Sonik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 566
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Prideľovanie kvót rozličným priemyselným odvetviam nesmie deformovať hospodársku súťaž 
na vnútornom trhu, čoho výsledkom by bolo zníženie účinnosti výrobných postupov a následné 
zvýšenie množstva emisií skleníkových plynov. Musí sa zabrániť vnútornému premiestneniu 
výrobných procesov alebo nahrádzaniu energeticky účinných výrobných jednotiek vnútornými 
menšími a menej efektívnymi výrobnými jednotkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 567
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov v priemyselných 
odvetviach s vysokým podielom emisií CO2
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na jednotku predaja;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 568
Dorette Corbey

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov a mieru, do akej 
pôsobí nepriamy vplyv ako výsledok 
prenosu nákladov na CO2 do cien 
elektrickej energie;

Or. en

Odôvodnenie

Energeticky intenzívne priemyselné odvetvia podliehajú v rámci ETS záväzkom, ale sú 
vystavené aj vyšším cenám elektriny v dôsledku záväzkov odvetvia výroby elektrickej energie v 
rámci ETS. Pri posudzovaní vystavenia riziku presunu emisií uhlíka by sa toto malo 
zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 569
Konrad Szymañski

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 - písmeno aa (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) vplyv prenosu nákladov na CO2 do 
cien elektrickej energie v príslušnom 
odvetví alebo pododvetví;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 570
Philippe Busquin

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

b) mieru, do akej sú jednotlivé zariadenia
technicky a ekonomicky schopné v 
príslušnom odvetví znížiť svoje úrovne 
emisií, napríklad na základe najúčinnejších 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 571
Philippe Busquin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

c) existujúcu a plánovanú štruktúru trhu, 
príslušný geografický trh a príslušný trh s 
výrobkami, vystavenie odvetvia 
medzinárodnej hospodárskej súťaži s 
prihliadnutím okrem iného na náklady na 
dopravu a na CO2;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 572
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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, mieru 
vystavenia odvetvia medzinárodnej 
hospodárskej súťaži s prihliadnutím na 
faktory, ktoré ovplyvňujú možnosti 
zvyšovania dovozu;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie musí zohľadňovať faktory, ktoré môžu znížiť medzinárodný tlak na výrobcov 
EÚ prostredníctvom prenikania dovozu, ktorými sú napr. náklady na dopravu, obmedzenia 
kapacít na celom svete, diferenciácia ponuky služieb atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 573
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Riziko presunu emisií vzniká, keď sa na výrobcov v krajinách EÚ a mimo nich nevzťahujú 



PE409.657v01-00 84/87 AM\734873SK.doc

SK

rovnaké obmedzenia emisií CO2, pričom návrh Komisie obmedzuje analýzu rizika presunu 
emisií CO2 na porovnanie so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré sú menej účinné v 
oblasti emisií CO2, a nezohľadňuje emisie CO2 produkované pri preprave z krajín mimo 
Európy. Tento návrh je potrebný na zabezpečenie rovnakých podmienok pre výrobu v EÚ a 
mimo nej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 574
Frédérique Ries

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Riziko presunu emisií vzniká, keď sa na výrobcov v krajinách EÚ a mimo nich nevzťahujú 
rovnaké obmedzenia emisií CO2, pričom návrh Komisie obmedzuje analýzu rizika presunu 
emisií CO2 na porovnanie so zariadeniami mimo Spoločenstva, ktoré sú menej účinné v 
oblasti emisií CO2, a nezohľadňuje emisie CO2 produkované pri preprave z krajín mimo 
Európy. Tento návrh je potrebný na zabezpečenie rovnakých podmienok pre výrobu v EÚ a 
mimo nej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 575
Philippe Busquin

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 - písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) vplyv prenosu nákladov na CO2 do 
cien elektrickej energie v príslušnom 
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odvetví alebo pododvetví.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 - písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) vplyv prenosu nákladov na CO2 do 
cien elektrickej energie v príslušnom 
odvetví alebo pododvetví.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodovanie o tom, ktoré odvetvie je vystavené presunu emisií uhlíka, a opatrenia, ktoré 
treba prijať, by mali byť transparentné a mali by sa vykonávať pri konzultovaní s príslušnými 
odvetviami a zohľadňovať priamy vplyv začlenenia do systému ETS EÚ a nepriamy vplyv 
prenosu nákladov na CO2 v cenách do cien elektriny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 577
Philippe Busquin

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a - odsek 9 - pododsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 

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 ceny 
CO2 alebo z dosahu na rentabilnosť 
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rentabilnosť dotknutých zariadení. dotknutých odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 578
Karl-Heinz Florenz

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia zohľadní pri určovaní v súlade 
s pododsekom 1 aj potrebu zabezpečenia 
surovín v Spoločenstve. Platí to najmä pre 
suroviny, ktorých majú európske 
priemyselné podniky nedostatok.

Or. de

Odôvodnenie

Suroviny sú dôležitým faktorom úspešného hospodárskeho rozvoja Spoločenstva. Stav 
surovín, ktorých má EÚ už v súčasnosti nedostatok, má pre európske kľúčové priemyselné 
odvetvia v súvislosti s medzinárodnou konkurencieschopnosťou rozhodujúci význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 579
Frédérique Ries

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. Každé odvetvie nezaradené do prílohy 
Ia môže každý rok požiadať na základe 
nových trhových informácií Komisiu, aby 
znova preskúmala situáciu a zaradila ho 
medzi odvetvia ohrozené presunom emisií 
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uhlíka.

Or. en

Odôvodnenie

Ak z trhových informácií vyplynie, že k presunu emisií uhlíka dochádza v odvetviach, ktoré sa 
dovtedy nepovažovali za ohrozené takýmto presunom, mal by byť k dispozícii nápravný 
prostriedok bez toho, aby sa muselo čakať tri roky na ďalšie posúdenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 580
Péter Olajos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. Ak členský štát odmietne zaplatiť 
pokutu na základe mechanizmu 
dodržiavania predpisov [uvedeného v 
rozhodnutí o spoločnom úsilí], ako sa 
uvádza v článku 5a tohto rozhodnutia, 
množstvo kvót, ktoré je ekvivalentom 
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 zaručuje, že členské štáty budú dodržiavať systém 
sankcií uložených za porušenie predpisov v rámci rozhodnutia o spoločnom úsilí.
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