
AM\735335SK.doc PE409.693v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2008/0013(COD)

18.7.2008

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
824 - 827

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

k 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))



PE409.693v01-00 2/8 AM\735335SK.doc

SK

AM_Com_LegReport



AM\735335SK.doc 3/8 PE409.693v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 824
Martin Callanan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(3) Európska rada sa zaviazala znížiť do 
roku 2020 celkové množstvo emisií 
skleníkových plynov produkovaných v 
Spoločenstve minimálne na úroveň hodnôt 
o 20 % nižších, než sú hodnoty z roku 
1990 a o 30 % nižších v prípade, ak sa k 
podobných zníženiam emisií skleníkových 
plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade s ich zodpovednosťou. Do roku 
2050 by mala byť úroveň celosvetových 
emisií skleníkových plynov o 50 % nižšia 
než v roku 1990. Na dosiahnutí uvedeného 
zníženia emisií sa majú podieľať všetky 
hospodárske odvetvia vrátane lodnej 
a leteckej dopravy. Letecká doprava sa 
prostredníctvom začlenenia do systému 
Spoločenstva podieľa na znižovaní emisií 
o 20 %, resp.  30 %. Začlenenie lodnej 
dopravy do systému Spoločenstva by sa 
malo zvážiť na základe ďalšieho 
preskúmania, ktoré vykoná Komisia 
v súvislosti s vhodnosťou začlenenia 
lodnej dopravy do systému Spoločenstva, 
a pokiaľ sa v blízkej budúcnosti nevytvorí 
prostredníctvom Medzinárodnej námornej 
organizácie alebo mechanizmov dohovoru 
UNFCCC globálny systém obchodovania 
s emisnými kvótami.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zásady stanovovania referenčných kritérií musia byť odsúhlasené príslušnými odvetviami 
a musia odrážať súčasné emisie a technické možnosti znižovania emisií vnútri odvetvia. 
Dôležitým referenčným dokumentom budú pre tento postup dokumenty popisujúce najlepšie 
dostupné techniky (BREF). Ustanovenia, prostredníctvom ktorých sa má zamedziť 
„narušeniam hospodárskej súťaže na trhoch s elektrickou energiou a dodávkami tepla“, by 
nemali brániť bezplatnému prideľovaniu kvót existujúcim zariadeniam na kombinovanú 
výrobu tepla a energie alebo samovýrobcom elektrickej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

na riešenie rizika týkajúceho sa presunu 
emisií uhlíka pridelí bezplatné kvóty až 
do výšky 100 % priamych emisií 
odvetviam alebo pododvetviam, ktoré 
spĺňajú príslušné kritériá. Vymedzenie 
týchto odvetví alebo pododvetví a 
požadovaných opatrení zabezpečí, že sa 
prijmú potrebné opatrenia, a zabráni
nadmernej kompenzácii. V prípade tých 
špecifických odvetví alebo pododvetví, kde 
je možné náležite odôvodniť, že riziko
presunu emisií uhlíka vzniká aj z dôvodu 
premietania nákladov na CO2 do cien 
energií, kde výroba elektrickej energie 
tvorí vysoký podiel výrobných nákladov a 
používa sa hospodárne, by sa malo
v prijatom opatrení zameranom na 
zmiernenie rizika presunu emisií CO2
v súlade s článkom 10 navyše zohľadniť 
nepriamy vplyv premietnutia nákladov 
na CO2 do spotreby elektrickej energie 
vo výrobnom procese a táto skutočnosť sa 
môže zohľadniť pri celkovom prideľovaní 
kvót odvetviu alebo pododvetviu.

Or. en

Odôvodnenie

Odvetvia, na ktoré sa navrhované opatrenie vzťahuje, sú vystavené medzinárodnej 
konkurencii a na svojich zákazníkov nemôžu preniesť náklady na elektrickú energiu zvýšené 
v dôsledku nákladov na CO2.  V prípade niektorých z týchto odvetví sú nepriame emisie až 
šesťkrát vyššie ako priame emisie. Ak majú jednotlivé odvetvia vo svojich činnostiach v 
Európe pokračovať, treba sa týmito vplyvmi zaoberať. Formulácia „bez zmeny celkového 
množstva kvót“ je nejednoznačná a mala by sa vypustiť, pretože celkové množstvo kvót, ktoré 
sa má v EÚ vydať, je stanovené v smernici.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do [6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť do cien 
produktov náklady na potrebné kvóty 
a nepriamy vplyv premietnutia nákladov 
na CO2 do cien elektrickej energie bez 
toho, aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa malo prideliť 
pre priame a prípadne nepriame emisie
viac bezplatných kvót. V prípade 
niektorých odvetví by bolo vhodné zaviesť 
účinný systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého, ktorým by sa zariadenia 
Spoločenstva s významným rizikom 
presunu emisií uhlíka a zariadenia z tretích 
krajín dostali na porovnateľnú úroveň. 
Takýto systém by mohol uvaliť na 
dovozcov požiadavky, ktoré by neboli 
o nič priaznivejšie ako požiadavky 
vzťahujúce sa na zariadenia v rámci EÚ, 
napríklad vyžadovať odovzdávanie kvót.
Taký postup však musí byť v súlade 
s princípmi Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene



PE409.693v01-00 8/8 AM\735335SK.doc

SK

krajinách. Musí byť tiež v súlade 
s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

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

Or. en

Odôvodnenie

Priemysel potrebuje jasné vymedzenie toho, na ktoré odvetvia a pododvetvia sa tento záväzok 
vzťahuje, ako aj stanovenie prípadných opatrení, ktoré sa majú prijať v čo najkratšom čase
s cieľom pripraviť príslušné zariadenia na začiatok prevádzky alebo jej ukončenie. Pri riešení 
vážnych rizík prenosu emisií CO2 je potrebné, aby opatrenia zohľadňovali priame aj 
nepriame vplyvy premietnutia zvýšených nákladov na CO2. Systém vyrovnávania oxidu 
uhličitého nebude vhodný pre všetky odvetvia.
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