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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Riešenie zmeny klímy a prechod k spoločnosti produkujúcej málo emisií uhlíka je kľúčovou 
globálnou prioritou. Tento postoj sa premietol do skutočnosti, že Parlament v tejto súvislosti 
zriadil Dočasný výbor pre klimatické zmeny. Na základe záverov zasadania Rady na jar 2007 
a predchádzajúcich uznesení Parlamentu predložila Komisia v januári 2008 veľmi ambiciózny 
balík, ktorým sa dosiahne zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2020 najmenej 
o 20 % a v prípade komplexnej medzinárodnej dohody sa táto hodnota zvýši na 30 %. Takýto 
obrovský posun v európskej tvorbe politiky vysiela iným krajinám úplne jasný signál, že EÚ 
je skutočne odhodlaná bojovať proti zmene klímy.

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorý začal fungovať v roku 2005, je najväčším 
systémom na stanovenie emisných kvót a obchodovanie s emisiami na svete, pokrývajúcim 
desiatky tisícov prevádzkovateľov. Je základným kameňom prístupu EÚ k zmene klímy. 
Rovnako je aj dôležitou hybnou silou hospodárstva. Mnohé spoločnosti, ktoré sú zapojené do 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami, vnímajú tento systém ako jeden zo zásadných 
prvkov svojho rozhodovacieho procesu v dlhodobom pláne so stredným až výrazným 
dosahom na rozhodnutia o vývoji inovatívnych technológií1. Finančné inštitúcie vo zvýšenej 
miere považujú systém EÚ na obchodovanie s emisiami za seriózny, fungujúci a dôležitý trh.

Prvé dve etapy systému EÚ na obchodovanie s emisiami preukázali, že životaschopný 
vnútorný trh s emisnými kvótami dokáže stanoviť cenu emisií oxidu uhličitého. Tieto etapy sa 
však nezaobišli bez problémov. Závislosť od systému národných alokačných plánov viedla 
k poklesu cien CO2 z dôvodu nadmerného prideľovania kvót členskými štátmi, 
neočakávaných ziskov na strane mnohých výrobcov energie, ktoré neboli oprávnené, 
nespravodlivej hospodárskej súťaže spôsobenej rozdielmi v národných alokačných plánoch 
a neistotou účastníkov trhu. Týmto problémom sa venuje rozsiahla štúdia systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami, zrealizovaná na pozadí medzinárodných rokovaní o dohode na 
obdobie po skončení platnosti Kjótskeho protokolu. V januári 2008 Komisia uverejnila návrh 
zrevidovaného systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

Spravodajkyňa víta túto navrhovanú revíziu. Po prvé, zavedením jednotného systému 
stanovenia emisií v celej EÚ na celkové množstvo emisných kvót (vrátane jednotnej rezervy 
pre nových účastníkov), harmonizáciou metód prideľovania (v zásade aukcie – pre odvetvia 
nevyrábajúce energiu postupné upúšťanie od bezplatných kvót) a vymedzením kľúčových 
pojmov (napríklad spaľovacieho zariadenia) návrh povedie k vyššej harmonizácii a viac 
vyváženým podmienkam. Po druhé, stanovením dlhšieho alokačného obdobia a stabilným, 
predvídateľným znižovaním úrovne emisných kvót sa zvýši predvídateľnosť systému. Po 
tretie, rozšírením rozsahu pôsobnosti aj na nové priemyselné odvetvia (napr. na výrobcov 
hliníka a amoniaku) a nové plyny (oxid dusný a plnofluórované uhľovodíky) vznikne viac 
príležitostí na hľadanie nákladovo efektívnych spôsobov zníženia emisií. No a napokon 
stanovením možnosti neúčasti malých zariadení návrh zníži administratívnu záťaž (najmä 
v prípade malých a stredných podnikov).

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme (Revízia systému EÚ na obchodovanie s emisiami) – Survey 
Highlights, McKinsey, 2005 
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Napriek tomu by sa v záujme ďalšieho posilnenia návrhu a zabezpečenia lepšieho fungovania 
a účinnosti systému mali niektoré prvky zmeniť. Cieľom väčšiny týchto zmien je znížiť 
neistotu a zvýšiť predvídateľnosť systému. Z hľadiska životného prostredia je to nevyhnutné, 
pretože neistota neprospieva plánovaniu budúcich investícií, ktoré by mohli viesť 
k znižovaniu emisií – napríklad prostredníctvom energetickej účinnosti alebo obnovy starých 
kapacít.

Odmeňovanie najefektívnejších prevádzkovateľov
Energetická účinnosť je základným kameňom v úsilí o dosiahnutie spoločnosti produkujúcej 
nízke emisie uhlíka. Preto je v prípade bezplatne prideľovaných kvót dôležité neprideľovať 
ich na historickom základe (čím sa prakticky podporujú ich držitelia), ale na základe 
najlepších dostupných postupov/najlepších dostupných technológií. Prideľovaním emisných 
kvót na základe najefektívnejšieho kritéria (kritérií) bude systém odmeňovať energeticky 
účinné spoločnosti, ktoré investujú do výrobných postupov priaznivých pre životné 
prostredie. Je rozhodujúce, aby priemysel na týchto kritériách spolupracoval čo najskôr, 
pretože bez harmonizovaných kritérií by nemalo existovať bezplatné prideľovanie. 
Energetická účinnosť je z hľadiska znižovania emisií, ako aj zvyšovania bezpečnosti dodávok 
energie a konkurencieschopnosti nákladovo najefektívnejší a bezprostredne dostupný nástroj. 
V súčasnosti existuje množstvo energeticky účinných technológií, ktoré možno zaviesť 
v krátkych lehotách. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami by sa v budúcnosti mohol 
prepojiť so systémom tzv. bielych osvedčení, podporujúcim úspory energie a energetickú 
účinnosť. Je dôležité, aby Komisia tieto možnosti riadne zvážila.

Príjmy z aukcií
Odhaduje sa, že príjmy z aukcií s emisnými kvótami budú predstavovať najmenej 33 miliárd 
EUR ročne (ak berieme do úvahy iba aukcie v rámci odvetvia výroby energie a relatívne 
skromné ceny CO2)1. Podľa návrhu pôjdu tieto príjmy do rozpočtov členských štátov, ktoré 
budú mať „morálnu povinnosť“ vyčleniť časť z nich na riešenie zmeny klímy v širšom 
zmysle. Toto ustanovenie však nemá dostatočnú silu a mohlo by viesť k tomu, že príjmy budú 
„miznúť“ vo vnútroštátnych rozpočtoch. Premeškala by sa tak príležitosť využiť tieto financie 
na zníženie emisií a podporu tretieho sveta, podľa možnosti na úrovni EÚ.

Dôverné informácie a manipulácia s trhom
Týždenne sa obchoduje v priemere s viac ako 10 miliónmi emisných kvót, výsledkom čoho je 
trh v hodnote niekoľkých miliárd eur. Právna povaha týchto kvót je však nejasná. Niektoré 
krajiny ich považujú za finančné nástroje, na obchodovanie s ktorými dohliada orgán pre 
finančné služby, zatiaľ čo iné krajiny ich považujú za obyčajné komodity a ako finančné 
nástroje vnímajú iba ich deriváty2. Aby sa predišlo manipulácii s trhom a dôverným 
informáciám, je dôležité zvážiť, ako uplatňovať pravidlá finančných trhov na emisné kvóty. 
Uplatňovaním podobných pravidiel bude trhová cenotvorba vychádzať skôr z informácií 
podstatných pre trh a menej zo špekulácií narúšajúcich hospodársku súťaž, napríklad 
z hedžingových fondov a fondov národného majetku. Zverejňovanie informácií citlivých 
z trhového hľadiska zo strany Komisie a členských štátov by sa navyše malo prísne a jasne 

                                               
1 Má EÚ dostatočné finančné prostriedky na splnenie svojich cieľov týkajúcich sa energetickej politiky a zmeny 
klímy? Tematické oddelenie pre rozpočtové veci, Európsky parlament, 2008.
2 Uplatňovanie smernice o obchodovaní s emisiami vo všetkých členských štátoch EÚ, Európska 
environmentálna agentúra, 2008.
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regulovať, pretože šírenie takýchto údajov môže mať obrovské finančné dôsledky. Rovnaké 
pravidlá by mali platiť aj pre citlivé informácie o burze cenných papierov.

Únik emisií uhlíka
Keďže zatiaľ neexistuje globálny rámec, príliš obťažný systém znižovania emisií by mohol 
viesť k tomu, že spoločnosti presunú výrobu mimo EÚ. Neplynuli by z toho iba hospodárske 
a sociálne dôsledky, ale oslabili by sa tak aj environmentálne ciele, pretože tieto spoločnosti 
by už nepodliehali rovnakým emisným kontrolám. Komisia si tento problém uvedomuje, ale 
odkladá jeho riešenie: Do roku 2010 sa určia odvetvia, v ktorých je pravdepodobný únik 
emisií uhlíka, a do roku 2011 Komisia navrhne možné protiopatrenia (100 % bezplatné 
prideľovanie emisných kvót a/alebo zaradenie dovozu do systému EÚ na obchodovanie 
s emisiami). Zoznam odvetví náchylných na únik emisií uhlíka sa navyše každé tri roky 
zreviduje. Spravodajkyňa jednoznačne uprednostňuje celosvetovú dohodu, ktorá sa bude 
vzťahovať na všetky príslušné spoločnosti a odvetvie. V prípade, že sa tento cieľ nepodarí 
splniť, druhým najlepším riešením by boli globálne sektorové dohody (s objektívnymi, 
overiteľnými cieľmi v oblasti znižovania emisií). Ak sa však nezrealizuje ani jedna z týchto 
možností, je potrebné, aby EÚ mala k dispozícii mechanizmus zabezpečujúci potrebnú istotu 
a predvídateľnosť z hľadiska dlhodobých investícií a obnovy portfólií aktív v týchto 
odvetviach. Vzhľadom na to, že tento systém začne fungovať v roku 2013, potrebujú mať 
spoločnosti a investori s väčším časovým predstihom dlhodobejšiu istotu o počte emisných 
kvót na sektor. Na druhej strane, ak by teraz EÚ stanovila, ktoré odvetvia budú chránené 
prostredníctvom bezplatných kvót, zbytočne to mohlo zabrzdiť medzinárodné rokovania. 
Najlepším spôsobom, ako zabezpečiť väčšiu istotu účastníkov trhu bez ohrozenia 
medzinárodných rokovaní je urýchliť časový plán Komisie a predĺžiť obdobie medzi 
jednotlivými revíziami a zároveň zabezpečiť, aby sa pred očakávaným uzavretím 
medzinárodných rokovaní v decembri 2009 nezverejňovali žiadne vyhlásenia.

Malé a stredné podniky (MSP) a administratívna záťaž
Je v záujme MSP ujať sa vedenia a investovať do technológií s nízkym obsahom uhlíka. Ich 
osobitnú situáciu však musí zohľadňovať jasne vymedzené regulačné prostredie. Návrh 
umožňuje vyňať malé spaľovacie zariadenia (do 25 MW) zo systému, ak existujú 
zodpovedajúce opatrenia. Prahová hodnota je pomerne nízka. Tretina všetkých spaľovacích 
zariadení, ktoré sú súčasťou systému, sú relatívne malé zariadenia (do 50 MW), spolu však 
produkujú iba 2 % celkových oznámených emisií1. Preto sa zdá hospodárne zvýšiť prahovú 
hodnotu pre malé zariadenia (napríklad prahovú hodnotu v rámci integrovanej prevencie a 
kontroly znečisťovania životného prostredia), aby mali možnosť vystúpiť zo systému. 

Ďalšia harmonizácia
S cieľom zabezpečiť väčšiu právnu istotu a vytvoriť v EÚ skutočne rovnaké podmienky by sa 
malo počítať s ďalšou harmonizáciou. Išlo by o vymedzenia pojmov (napríklad skončenie), 
ale aj o poplatky/úhrady a pokuty/penále. Napríklad maximálne pokuty ukladané 
v jednotlivých členských štátoch za podobné priestupky výrazne kolíšu: od 600 EUR až po 
15 miliónov EUR.

Medzinárodné aspekty
Systém EÚ na obchodovanie s emisiami predstavuje prvý krok k celosvetovému systému 

                                               
1 Pozri tamže, s. 7.
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obchodovania s emisiami. Preto je rozhodujúce umožniť iným systémom obchodovania 
napojiť sa na tento systém a s využitím všetkých možných nástrojov Spoločenstva povzbudiť 
tretie krajiny, ktoré susedia s EÚ, aby vstúpili do systému EÚ na obchodovanie s emisiami. 
V prípade rozvojových krajín sa musí EÚ chopiť príležitostí, ktoré ponúka systém EÚ na 
obchodovanie s emisiami, a pomôcť týmto krajinám prostredníctvom potrebných investícií 
a prenosu znalostí k neutralite v súvislosti s produkciou emisií oxidov uhlíka.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Vo svojom uznesení z 31. januára 
2008 o výsledkoch konferencie o zmene 
klímy, ktorá sa konala na Bali, Európsky 
parlament pripomenul svoje stanovisko, že 
priemyselné krajiny by sa mali zaviazať 
znížiť svoje emisie skleníkových plynov 
aspoň o 30 % do roku 2020 a o 60 až 80 % 
do roku 2050 v porovnaní s údajmi v roku 
1990. Vzhľadom na to, že tento plán 
predpokladá kladné výsledky rokovaní 
COP 15, ktoré sa uskutočnia v Kodani 
v roku 2009, by Európska únia v rámci 
svojho príspevku k novej medzinárodnej 
dohode mala začať vypracúvať 
ambicióznejšie ciele zníženia emisií 
do roku 2020 a na nasledujúce roky 
a mala by sa snažiť zabezpečiť, aby 
po roku 2013 umožňoval systém 
Spoločenstva podľa potreby prísnejšie 
hodnoty emisií.

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť vysoké ambície, ktoré má Parlament v súvislosti s bojom proti zmene 
klímy. Najlepší spôsob ako dosiahnuť tento výsledok je medzinárodná dohoda, ktorá sa má 
uzavrieť v Kodani do konca roka 2009. Tento návrh by sa mal chápať ako dôkaz veľkého 
záväzku, ktorý EÚ prijala v tejto súvislosti, ale aj ako signál o tom, že sa EÚ pripravuje 
na plnenie vyšších cieľov, ktoré prinesie nová dohoda.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(10) Keď malé zariadenia, ktorých emisie 
neprekračujú prah 25 000 ton CO2 ročne, 
podliehajú rovnocenným opatreniam na 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
najmä pokiaľ ide o daňové opatrenia, mali 
by mať členské štáty k dispozícii postup na 
vylúčenie týchto malých zariadení zo 
systému obchodovania s emisiami, pokiaľ 
sa uvedené opatrenia uplatňujú, takýmto 
zariadeniam by sa však malo umožniť 
v systéme Spoločenstva zotrvať, a to 
na dobrovoľnom základe. Uvedený prah 
emisií zabezpečuje maximálnu efektivitu, 
čo sa týka zníženia administratívnych 
nákladov na každú tonu vylúčenú zo 
systému z dôvodu zjednodušenia 
administratívy. Vzhľadom na podiel 
malých zariadení na celkových emisiách, 
objem administratívnych úkonov 
a skúsenosti získané pri zavádzaní 
rovnakých opatrení by sa pri revízii tejto 
smernice malo zvážiť, či by sa tento prah 
emisií nemal upraviť. Ako výsledok 
odklonu od päťročných alokačných období 
a s cieľom posilniť istotu a zlepšiť 
predvídateľnosť systému je potrebné prijať 
ustanovenia, ktorými sa určí frekvencia 
revízií povolení na emisie skleníkových 
plynov.

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité neustále hľadať možnosti ako ďalej znížiť administratívnu záťaž MSP, vyhnúť sa 
zbytočným administratívnym nákladom a byrokracii a zvýšiť účinnosť systému. V súčasnosti 
tvoria tretinu z celkového množstva zariadení spadajúcich do tohto systému malé zariadenia, 
ktoré spolu produkujú iba 2 % celkového objemu oznámených emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(13) Ďalšie úsilie európskeho hospodárstva 
si okrem iného vyžaduje, aby zrevidovaný 
systém Spoločenstva fungoval s čo 
najvyšším stupňom hospodárskej účinnosti 
a na základe plne harmonizovaných 
podmienok prideľovania kvót v rámci 
Spoločenstva. Aukcia by preto mala 
predstavovať základný princíp 
prideľovania, keďže ide o najjednoduchší 
systém, ktorý je vo všeobecnosti 
považovaný za hospodársky 
najefektívnejší. Tento princíp by mal 
eliminovať neočakávané zisky a zaručiť, že 
noví účastníci na trhu a hospodárstva 
s vysokým rastom budú mať v rámci 
hospodárskej súťaže rovnakú pozíciu ako 
už existujúce zariadenia. S cieľom 
zabezpečiť dosiahnutie týchto dvoch 
cieľov by Komisia mala monitorovať 
obchodovanie formou aukcie a následné 
fungovanie trhu s uhlíkom. Na zaistenie 
spoločného a dôsledného prístupu 
k obchodovaniu formou aukcie v rámci 
celej Únie by sa mala správou 
obchodovania formou aukcie zaoberať 
Komisia alebo iný ňou určený príslušný 
orgán. Tým sa tiež zabezpečí, že sa výnosy 
z obchodovania formou aukcie môžu 
spájať a účinnejšie využívať.

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme minimalizácie neistoty pre podnikateľské subjekty, dosiahnutia pokroku 
v harmonizácii a maximalizácie účinnosti treba, aby sa obchodovanie formou aukcie 
spravovalo centrálne. Okrem toho Komisia by mala monitorovať vplyv obchodovania formou 
aukcie, aby zabezpečila, že prináša očakávaný úžitok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(15) Na základe úsilia vynaloženého na boj 
so zmenou klímy a na prispôsobovanie sa 
jej nevyhnutným následkom je vhodné 
spájať výnosy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na úrovni Spoločenstva 
na tieto dva účely: po prvé, na 
financovanie projektov vnútri Únie, ktoré 
znížia emisie skleníkových plynov
a pomôžu Únii splniť ciele v oblasti emisií 
skleníkových plynov, obnoviteľnej energie 
a energetickej účinnosti do roku 2020, 
pričom súčasne negatívny vplyv 
na plnenie sociálnych cieľov 
a zabezpečenie dodávok energie bude 
minimálny, a po druhé, na uskutočnenie 
významných investícií v rozvojovom svete, 
ktoré mu pomôžu prispôsobiť sa 
dôsledkom zmeny klímy a znížiť emisie, 
napr. prostredníctvom fondu 
na odvrátenie odlesňovania, príspevkov 
do Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie a opatrení 
zameraných na vybudovanie 
administratívnej infraštruktúry potrebnej 
na účinné riadenie a dokončenie 
projektov. Tieto finančné prostriedky by 
mali dopĺňať finančné prostriedky 
dostupné v rámci existujúcich systémov 
Spoločenstva, ako je siedmy rámcový 
program pre  výskum, technický rozvoj 
a demonštračné činnosti (2007 – 2013). 
Investície v rozvojovom svete by sa mali 
prednostne zameriavať na podporu trvalo 



PE404.749v01-00 10/41 PA\718306SK.doc

SK

predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely.
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

udržateľného rozvoja v miestnych 
komunitách. V záujme zabezpečenia 
účinnosti týchto doplnkových finančných 
prostriedkov určených na zmiernenie 
dôsledkov zmeny klímy a prispôsobenie sa 
rozvojového sveta by Komisia a členské 
štáty mali zaistiť, aby ich programy 
rozvojovej pomoci boli z hľadiska emisií 
oxidu uhličitého minimálne neutrálne. 
Okrem toho výnosy z aukcie kvót by sa 
mali použiť na pokrytie správnych 
výdavkov vynaložených na riadenie 
systému Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť 
aj predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely.
Smernica sa nedotýka výsledku žiadnych 
budúcich postupov štátnej pomoci, ktoré 
by sa mohli podniknúť v súlade s článkami 
87 a 88 Zmluvy o ES.

Or. en

Odôvodnenie
Systém EÚ ETS nie je všeobecnou daňou. Je nevyhnutné, aby sa výnosy z obchodovania 
formou aukcie použili výhradne na opatrenia zamerané na zníženie emisií, zmiernenie 
negatívnych účinkov systému Spoločenstva a podporu rozvojového sveta. Keďže ide o systém 
EÚ a keďže riešenie problémov spojených so zmenou klímy je spoločným cieľom EÚ, je 
logické, že výnosy sa budú spravovať na úrovni Spoločenstva. Takýto postup bude účinnejší 
a zabezpečí, že sa zdroje do značnej miery združia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

potrebné odovzdávať kvóty. S cieľom 
predísť narušeniam hospodárskej súťaže 
môžu výrobcovia elektrickej energie dostať 
bezplatné kvóty na teplo vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES v prípade, že 
na takéto teplo vyrobené zariadeniami 
v iných odvetviach je možné prideliť 
bezplatné kvóty. Aby títo výrobcovia 
neboli znevýhodňovaní v porovnaní 
s inými, menej účinnými výrobcami 
v oblasti emisií CO2, ktorí nepodliehajú 
systému Spoločenstva, výrobcovia tepla 
dodávaného do najúčinnejších zariadení 
diaľkového vykurovania by mali získať 
bezplatné kvóty pod podmienkou, že tieto 
zariadenia spĺňajú vysoké normy v oblasti 
uhlíkovej účinnosti, ktoré vopred stanoví 
Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Diaľkové vykurovanie, ak je založené na najúčinnejších technológiách z hľadiska emisií CO2, 
predstavuje dôležitý nástroj znižovania emisií. Jeho hlavnou konkurenciou na trhu s tepelnou 
energiou sú však samostatné kotle na fosílne palivá, na ktoré sa systém EÚ ETS nevzťahuje. 
S cieľom vyhnúť sa tomu, aby negatívne hospodárske stimulovanie podporovalo zvyšovanie 
emisií, treba, aby najúčinnejšie projekty diaľkového vykurovania mali nárok na bezplatné 
kvóty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) V záujme zabezpečenia riadneho 
fungovania trhov s uhlíkom a elektrickou 
energiou by sa malo obchodovanie 
s kvótami formou aukcie na obdobie 
po roku 2013 začať najneskôr do roku 
2011 a malo by sa zakladať na jasných 
a objektívnych zásadách stanovených 
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s dostatočným predstihom.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa má podporiť účinnosť trhu s elektrickou energiou, je nevyhnutné, aby trh s uhlíkom 
reagoval včas a fungoval účinne a s dostatočnou likviditou. Keďže charakteristickým znakom 
tohto trhu sú forwardové zmluvy, samotné obchodovanie formou aukcií by sa malo konať 
s dostatočným časovým predstihom pred daným obdobím. Okrem toho zásady obchodovania 
formou aukcií a podrobné pravidlá jeho priebehu by sa mali zverejňovať v dostatočnom 
predstihu, aby spoločnosti mali čas na vypracovanie optimálnych ponukových stratégií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že bezplatné pridelenie kvót je len dočasným opatrením a konečným cieľom 
je zahrnutie všetkých odvetví do systému obchodovania formou aukcie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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) S cieľom podporiť stimuly 
pre priemysel na investovanie 
do ekologickejších technológií 
a výrobných procesov prechodné 
prideľovanie bezplatných kvót pre 
zariadenia by sa malo uskutočňovať na 
základe harmonizovaných pravidiel 
platných v celom Spoločenstve tzv.
referenčné kritéria. Tieto referenčné 
kritéria by sa mali stanovovať v prípade 
každého odvetvia, na ktoré sa vzťahuje 
systém Spoločenstva. Mali by sa zakladať 
na osvedčených technikách 
a technológiách v oblasti skleníkových 
plynov a energetickej účinnosti, ktoré sú 
dostupné na trhu, a mali by tiež 
zohľadňovať alternatívne riešenia 
a výrobné procesy, používanie biomasy, 
obnoviteľné zdroje energie, kogeneráciu,
ako aj zachytávanie a ukladanie 
skleníkových plynov. S cieľom 
zabezpečiť, aby všetci prevádzkovatelia 
boli motivovaní k najlepším výkonom 
v rámci svojich odvetví, by sa kvóty 
jednotlivým zariadeniam mali prideľovať 
len do úrovne stanovenej príslušným 
referenčným kritériom. Vo všeobecnosti
pravidlá upravujúce prideľovanie 
bezplatných kvót 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 
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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. Pred stanovením referenčných 
kritérií by Komisia mala uskutočňovať 
konzultácie so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité podnecovať priemysel, aby sa pripravoval na hospodárstvo s nízkymi emisiami 
oxidu uhličitého. Z tohto dôvodu by sa kvóty, s ktorými sa neobchoduje formou aukcie, nemali 
prideľovať na základe historického modelu [v rámci ochrany predchádzajúceho stavu 
(grandfathering)], čo zvýhodňuje existujúce spoločnosti a technológie, ale na základe 
najlepších dostupných technológií (BAT). Z takéhoto prideľovania budú profitovať 
spoločnosti využívajúce energeticky účinné postupy, ktoré investovali do ekologických 
výrobných procesov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Komisia by mala pokračovať 
v skúmaní  ďalších spôsobov podpory 
najlepších postupov z hľadiska emisií 
skleníkových plynov a energetickej 
účinnosti v odvetviach, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, ale aj 
v iných odvetviach. Osobitne by mala 
preskúmať do septembra 2009 možnosti 
vytvorenia systému bielych osvedčení 
v rámci celej EÚ, na základe ktorého by 
sa odmeňovali investície do energetickej 
účinnosti.
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Or. en

Odôvodnenie

Článok 4 ods. 5 smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a 
energetických službách požaduje, aby po preskúmaní prvých troch rokov uplatňovania tejto 
smernice Komisia posúdila, či predloží návrh týkajúci sa bielych osvedčení. Nebola však 
stanovená žiadna pevná lehota týkajúca sa tohto dôležitého posúdenia. V rámci projektu 
zavedenia systému európskych bielych osvedčení („Euro White Cert“) sa v súčasnosti 
skúmajú možnosti tohto systému na úrovni EÚ, ako aj jeho prípadné prepojenie so systémom 
EÚ ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(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, 
a v prípade, že by neboli dohodnuté žiadne 
záväzné odvetvové dohody stanovujúce 
ciele celosvetového znižovania emisií, 
ktorých plnenie by bolo možné sledovať 
a overovať, 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. Na riešenie rizika 
týkajúceho sa presunu emisií uhlíka by 
Komisia mala podporovať vypracúvanie 
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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. 

a uzatváranie celosvetových odvetvových 
dohôd a v prípade, že sa uzatvorenie 
takýchto dohôd ukáže ako nemožné, by 
Spoločenstvo malo prideľovať bezplatné 
kvóty až do výšky 100 % odvetviam alebo 
pododvetviam, ktoré spĺňajú príslušné 
kritériá. Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení by 
malo byť 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. 

Or. en

Odôvodnenie

Ak neexistuje medzinárodná dohoda, predstavujú celosvetové odvetvové dohody 
medzi spoločnosťami v konkrétnom odvetví – ak obsahujú objektívne a overiteľné ciele 
znižovania emisií – lepšiu alternatívu ako poskytovanie bezplatných kvót a/alebo riziko 
týkajúceho sa presunu emisií uhlíka a strata pracovných miest a investícií. Komisia by preto 
mala podporovať vypracúvanie takýchto celosvetových odvetvových dohôd vždy, keď je to 
potrebné a možné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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 

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodná dohoda je najlepším riešením. EÚ však musí mať aj náhradný plán, ktorý 
priemyslu a investorom zabezpečí potrebnú istotu a predvídateľnosť systému. Zoznam 
potenciálne zraniteľných odvetví by sa nemal zverejniť pred uskutočnením konferencie 
v Kodani, aby sa tým neohrozili medzinárodné rokovania. Ak však konferencia v Kodani 
nevyústi do prijatia dohody, malo by sa o dotknutých odvetviach a príslušných opatreniach 
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rozhodnúť čo najskôr, pretože toto rozhodnutie bude mať vplyv aj na množstvo kvót 
poskytnutých na obchodovanie formou aukcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) S cieľom zvýšiť transparentnosť 
a zabrániť zneužívaniu trhu vrátane 
škodlivých špekulácií pri obchodovaní 
s kvótami formou aukcie a ich derivátmi 
by Komisia mala zvážiť, či by sa mali 
uplatňovať predpisy Spoločenstva 
týkajúce sa finančných nástrojov 
na obchodovanie s emisiami a či je 
vhodné zverejňovať akékoľvek citlivé 
informácie o trhu, ktoré by mohli 
ovplyvniť takéto obchodovanie. Komisia 
by mala pokračovať v monitorovaní 
vývoja trhu s uhlíkom, aby zabezpečila, že 
systém Spoločenstva bude naďalej plniť 
svoj hlavný účel, t. j. znižovanie emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym a hospodársky účinným 
spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia dôvery podnikateľských subjektov a zvýšenia transparentnosti je 
nevyhnutné, aby sa zabezpečilo uplatňovanie predpisov upravujúcich finančné nástroje 
v súvislosti s obchodovaním s kvótami. Obchodovanie na základe verejnosti neprístupných 
dôverných informácií a manipulácie trhu môžu nielen narušovať trh, ale aj znižovať jeho 
dôveryhodnosť a dôveru investorov, čo by viedlo k vzniku falošných signálov o cenách 
a nelikvidite trhu. Okrem toho, ak sa kvóty vymedzia ako finančné nástroje, obchodovanie
s nimi bude podliehať dohľadu finančných orgánov a vzťahovali by sa naň predpisy 
upravujúce napríklad investičné fondy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31a) Tretie krajiny susediace s Úniou 
treba podnietiť k pripojeniu k systému 
Spoločenstva, pokiaľ spĺňajú ustanovenia 
tejto smernice. Pri rokovaniach 
s kandidátskymi krajinami 
a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, 
ako aj krajinami, na ktoré sa vzťahuje 
európska politika susedstva a pri 
poskytovaní finančnej a technickej 
pomoci by Komisia mala vynaložiť 
maximálne úsilie na dosiahnutie tohto 
cieľa. Tým by sa zjednodušil prenos 
technológií a poznatkov do týchto krajín, 
ktoré sú dôležitým prostriedkom na 
zabezpečenie hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych výhod 
pre všetkých obyvateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa podnietilo pripojenie tretích krajín susediacich s EÚ k systému EÚ ETS. Je 
to významné nielen z hľadiska životného prostredia a rozvoja, ale vyrieši to aj otázku presunu 
emisií CO2 spoločnosťami EÚ, ktoré presúvajú svoje prevádzky za hranice EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33a) Je dôležité, aby sa systém 
v budúcnosti rozšíril do takej miery, aby 
zahŕňal ostatných významných 
producentov skleníkových plynov, najmä 
pokiaľ ide o sektore dopravy, ako napr. o 
lodných dopravcov. Na tieto účely by 
Komisia mala pokiaľ možno čo najskôr 
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predložiť vhodné pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy spolu s hodnotením 
vplyvu, s cieľom začleniť odvetvie lodnej 
dopravy do systému Spoločenstva do roku 
2013 a stanoviť dátum začlenenia cestnej 
dopravy.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa naďalej pokračovalo v začleňovaní dopravy do systému EÚ ETS, najmä 
pokiaľ ide o lodnú dopravu. Doposiaľ chýba riadne hodnotenie vplyvu a spoľahlivé údaje. 
Komisia by však v rámci ďalšieho preskúmania mala systém rozšíriť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33b) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky na vnútornom trhu by Komisia 
v prípade potreby mala vydať usmernenia 
alebo predložiť návrhy na ďalšiu 
harmonizáciu uplatňovania tejto 
smernice, napr. pokiaľ ide o použité 
definície, úhrady a sankcie.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaistiť väčšiu právnu istotu a vytvoriť skutočne rovnaké podmienky v EÚ by sa 
mohla zvážiť ďalšia harmonizácia, napríklad pokiaľ ide o definície (skončenie), úhrady 
a sankcie zavádzané členskými štátmi. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

34a) Informácie o uplatňovaní tejto 
smernice by mali byť ľahko dostupné, a 
to najmä pre malé a stredné podniky. 
Členské štáty by mali zriadiť vnútroštátne 
asistenčné služby (tzv. helpdesky), aby 
podnikom, a najmä malým a stredným 
podnikom, pomohli splniť požiadavky 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Mnoho spoločností, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ ETS, sú malými a strednými podnikmi, 
ktoré nemajú dostatočné zdroje, čo môže byť v porovnaní s veľkými spoločnosťami nevýhodou 
pri získavaní kvót prostredníctvom aukcií a obchodovania. Minimum, ktoré možno spraviť, je 
poskytnúť týmto spoločnostiam ľahko dostupné informácie o podrobných požiadavkách. 
V tejto súvislosti sa v jednotlivých členských štátoch najlepšie praktické riešenia líšia, a to 
v závislosti od uplatňovaného špecifického inštitucionálneho rámca, rovnako ako to bolo 
v prípade smernice REACH. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
smernica 2003/87/ES
Článok 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„h) „nový účastník“ znamená akékoľvek 
zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo 
viac činností uvedených v prílohe I a ktoré 
po predložení zoznamu uvedeného v 
článku 11 ods. 1 Komisii získalo povolenie 
na emisie skleníkových plynov;“

„h) „nový účastník“ znamená akékoľvek 
zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo 
viac činností uvedených v prílohe I a ktoré 
po predložení zoznamu uvedeného v 
článku 11 ods. 1 Komisii získalo povolenie 
na emisie skleníkových plynov alebo na 
aktualizáciu svojho povolenia na emisie 
skleníkových plynov v dôsledku zmeny v 
charaktere alebo fungovaní alebo 
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výrazného zvýšenia svojej kapacity;“

Or. en

Odôvodnenie

„Presun emisií CO2“ by sa mohol sčasti vyriešiť tým, že sa umožní, aby sa výroba v Európe 
rozširovala. Pokiaľ sa výrazné zvýšenie jestvujúcej kapacity (ktoré v sebe zvyčajne zahŕňa 
investície do energetickej účinnosti) bude považovať za nového účastníka, bolo by možné 
uskutočniť nové, účinnejšie investície. Komisia by s cieľom zaistiť rovnaké podmienky mala 
poskytnúť usmernenia o tom, čo presne výrazné zvýšenie kapacity zahŕňa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. So všetkými kvótami, ktoré nie sú 
pridelené bezplatne v súlade s článkom 
10a, budú členské štáty od roku 2013 
obchodovať formou aukcie.

1. So všetkými kvótami, ktoré nie sú 
pridelené bezplatne v súlade s článkom 
10a, bude Komisia alebo príslušný orgán, 
ktorý určí Komisia, od roku 2013 
obchodovať formou aukcie.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zminimalizovania neistoty podnikov, dosiahnutia pokroku v harmonizácii a čo 
najväčšieho zvýšenia účinnosti je potrebné, aby sa aukcie spravovali centrálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Celkové množstvo kvót, s ktorým 
obchoduje každý členský štát formou 

2. Celkové množstvo kvót, s ktorým sa 
obchoduje v každom členskom štáte formou 
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aukcie, má toto zloženie: aukcie, má toto zloženie:

Or. en

Odôvodnenie

Kým stále existuje závažný dôvod na to, aby sa úroveň aukčných práv priznaných účastníkom 
v rôznych členských štátoch líšila, obchodovanie prostredníctvom aukcie by sa malo 
spravovať centrálne. Navrhovaná zmena je potrebná na objasnenie tejto skutočnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Aspoň 20 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 
vrátane všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku by sa malo použiť takto:

3. Príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 vrátane 
všetkých príjmov z obchodovania s 
kvótami formou aukcie podľa písm. b)
uvedeného odseku sa v rámci na to 
určeného fondu spravovaného Komisiou 
na úrovni Spoločenstva alebo príslušným 
orgánom menovaným Komisiou, použije 
takto:

Or. en

Odôvodnenie

Systém EÚ ETS nie je všeobecnou daňou. Je nevyhnutné, aby sa všetky výnosy 
z obchodovania formou aukcie použili na opatrenia zamerané na zníženie emisií, zmiernenie 
negatívnych účinkov systému Spoločenstva a podporu rozvojového sveta. Keďže ide o systém 
EÚ a keďže riešenie problémov spojených so zmenou klímy je spoločným cieľom EÚ, je 
logické, že výnosy sa budú spravovať v rámci fondu na úrovni Spoločenstva. Bude to 
účinnejšie a zaručí sa tým zlúčenie významného množstva zdrojov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
vrátane príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, na prispôsobenie dôsledkom 
zmeny klímy a financovanie výskumu a 
vývoja v oblasti znižovania emisií 
a prispôsobovania sa dôsledkom zmeny 
klímy vrátane účasti na iniciatívach 
v rámci európskeho strategického plánu pre 
energetické technológie;

a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
vrátane príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, na prispôsobenie dôsledkom 
zmeny klímy a financovanie výskumu a 
vývoja v oblasti znižovania emisií 
a prispôsobovania sa dôsledkom zmeny 
klímy vrátane účasti na iniciatívach 
v rámci európskeho strategického plánu pre 
energetické technológie alebo európskych 
technologických platforiem;

Or. en

Odôvodnenie

Príjmy z aukcií by sa mali tiež využiť na vytvorenie a podporu sektorov budúcnosti s nízkymi 
emisiami CO2. Existujúce technologické platformy v oblasti čistých technológií, energetickej 
účinnosti a dopravy s nízkymi emisiami CO2 by v tejto súvislosti mohli zohrávať dôležitú 
úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„ea) na rozvoj inštitucionálnej 
spôsobilosti v najmenej rozvinutých 
krajinách s cieľom úspešne vyvíjať 
a riadiť projekty na znižovanie emisií;“

Or. en
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Odôvodnenie

Hlavnou prioritou pri znižovaní emisií CO2 v rozvojových krajinách je zabezpečiť, aby 
v týchto krajinách boli k dispozícii inštitucionálne a administratívne kapacity na úspešné 
vyvíjanie a riadenie projektov – napr. pozemkový register v prípade projektov v oblasti 
lesného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„na financovanie základnej energetickej 
infraštruktúry, a to najmä v členských 
štátoch, ktoré sú na hraniciach Únie 
alebo izolované od širších energetických 
sietí Únie, a ktorým v dôsledku systému 
Spoločenstva vo zvýšenej miere hrozí 
závislosťou od dovozu elektrickej energie 
z tretích krajín

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty na hraniciach EÚ a najmä tie, ktoré sú súčasťou izolovaných sietí, 
vyjadrili obavy nad tým, že uplatňovanie systému EÚ ETS môže viesť k zvýšenej závislosti na 
dovoze energie z tretích krajín, pretože výrobcovia elektrickej energie sa usilujú umiestniť za 
hranicami. Preto je správne, že časť výnosov z obchodovania formou aukcie sa vyčlení na 
základnú energetickú infraštruktúru, ktorá môže napomôcť zmiernenie takýchto vplyvov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zahrnú informácie 
o využití príjmov na každý z uvedených 

vypúšťa sa
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účelov do svojich správ predložených 
podľa rozhodnutia č. 280/2004/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
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].

5. Komisia do 31. decembra 2009 prijme 
nariadenie o harmonograme, frekvencii, 
koncepcii, správe a iných aspektoch 
obchodovania formou aukcie, aby sa 
zabezpečila otvorenosť, transparentnosť, 
predvídateľnosť, jednoduchosť
a nediskriminačný charakter tohto 
obchodovania. Nariadenie určí príslušný 
orgán, ktorý má spravovať aukcie na 
úrovni Spoločenstva, ako sa uvádza v ods. 
1. Aukcie sa skoncipujú tak, aby:

a) bol zabezpečený predvídateľný priebeh 
aukcie, pokiaľ ide o harmonogram, 
frekvenciu a objem dostupných kvót;
b) cenu kvót určoval trh a aby sa na trhu 
zachovala dostatočná likvidita;
c) bol zabezpečený rovnaký prístup 
k informáciám pre všetkých 
prevádzkovateľov;
d) prevádzkovatelia, a najmä malé 
a stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje 
systém Spoločenstva, mali zabezpečený 
úplný a prednostný prístup a aby

e) iní účastníci neohrozovali priebeh aukcie 
okrem iného prostredníctvom nekalej 
súťaže, manipulácie s trhom 
a zneužívania dominantného postavenia.
Nariadenie obsahuje špecifické opatrenia 
na obmedzenie akéhokoľvek škodlivého 
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vplyvu, ktorý by mohla mať finančná 
špekulácia zo strany ostatných účastníkov 
aukcie na environmentálnu alebo 
nákladovú účinnosť systému 
Spoločenstva. Komisia prekonzultuje 
obsah takéhoto nariadenia so všetkými 
zúčastnenými stranami.  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].

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ má trh s uhlíkom fungovať riadne, obchodovanie prostredníctvom aukcie by malo 
začať v dostatočnom predstihu pred začiatkom skutočného obdobia obchodovania a malo by 
mu predchádzať zverejnenie zásad obchodovania prostredníctvom aukcie a podrobných 
ustanovení o jeho forme, aby sa účastníci trhu mohli pripraviť a aby sa predišlo neistote 
a nestabilite na trhu. Okrem toho by sa mala stanoviť presná forma obchodovania 
prostredníctvom aukcie, a to takým spôsobom, aby sa v čo najväčšom rozsahu predišlo 
špekuláciám a správaniu narušujúcemu hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ možno čo najskôr by sa malo rozhodnúť o presných pravidlách pre bezplatné 
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prideľovanie emisných kvót. Tieto informácie majú rozhodujúci význam pre príslušné sektory 
a ovplyvnia investičné rozhodnutia. Keďže väčšina príslušných priemyselných odvetví má 
pomerne dlhý realizačný čas a investičný horizont, čím skôr budú známe presné pravidlá 
a mechanizmy prideľovania, tým lepšie ich investori a spoločnosti budú môcť zohľadniť pri 
svojich obchodných rozhodnutiach. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa vytvoria harmonizované 
kritériá v oblasti emisií skleníkových 
plynov a energetickej účinnosti pre 
zariadenia vo všetkých sektoroch, ktoré sa 
podieľajú na bezplatnom prideľovaní 
kvót. Tieto sektorové referenčné kritériá 
budú založené na najlepších technikách
v oblasti skleníkových plynov 
a energetickej účinnosti a technológiách 
dostupných na trhu, a to vrátane náhrad, 
alternatívnych výrobných procesov, 
využívania biomasy, kogenerácie
a zachytávania a ukladania skleníkových 
plynov. Bezplatné prideľovanie kvót pre 
zariadenia sa vykonáva na úrovni, ktorá 
nie je vyššia ako úroveň uvádzaná 
príslušným sektorovým referenčným 
kritériom, tak, aby z toho mali prospech 
najúčinnejší prevádzkovatelia. Celkovo 
však opatrenia uvedené v prvom 
pododseku nemajú motivovať
k zvyšovaniu emisií. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie na predaj tretím 
stranám sa neprideľujú žiadne bezplatné 
kvóty.

Or. en
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Odôvodnenie

Všetky odvetvia by sa mali pokiaľ možno čo najskôr pripraviť na hospodárstvo s nízkymi 
emisiami oxidu uhličitého. Bezplatné kvóty by sa preto nemali prideľovať na základe 
historických emisií, čo zvýhodňuje existujúce spoločnosti a technológie, ale na základe 
najlepších dostupných technológií. Z takéhoto prideľovania budú profitovať spoločnosti 
využívajúce energeticky účinné postupy, ktoré investovali do ekologických výrobných 
procesov. Na elektrickú energiu vyrobenú z energie, ktorá je vedľajším produktom 
priemyselných procesov a ktorá sa neuvádza na trh, by sa systém obchodovania 
prostredníctvom aukcie nemal vzťahovať, aby sa zabránilo spaľovaniu odpadových plynov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia do 1. septembra 2009 
vypracuje správu o výsledkoch svojho 
skúmania vhodnosti smernice o bielych 
osvedčeniach, ako uvádza článok 4 ods. 5 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej 
účinnosti konečného využitia energie a 
energetických službách1. Touto správou 
sa vysvetľuje najmä potenciál povinného 
systému obchodovania s bielymi 
certifikátmi platného v rámci celého 
Spoločenstva, pričom sa poskytne ďalšia 
motivácia prevádzkovateľom, ktorým sa 
bezplatne pridelili kvóty, aby investovali 
do energeticky najúčinnejších techník 
a technológií, určujú povinné ciele 
v oblasti energetickej účinnosti alebo 
limity pre účastníkov, a zavádza systém 
obchodovateľných certifikátov, ktoré 
možno získať prijatím energeticky 
účinných techník a technológií. Pokiaľ 
správa ukáže, že takýto systém by bol 
priaznivý pre životné prostredie, 
nákladovo efektívny a prakticky 
uskutočniteľný, ako aj v súlade so 
zásadami lepšej regulácie, Komisia do 30. 
júna 2010 predloží príslušné legislatívne 
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návrhy.
1 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 4 ods. 5 smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a 
energetických službách uvádza, že Komisia má posúdiť, či – na základe preskúmania prvých 
troch rokov uplatňovania smernice – predloží návrh o bielych osvedčeniach . Na dokončenie 
tohto dôležitého preskúmania sa však nestanovil žiaden pevný dátum. V rámci projektu 
týkajúceho sa zavedenia systému tzv. bielych osvedčení (Euro White Cert), ktorý je 
podporovaný programom Inteligentná energia pre Európu, sa v súčasnosti skúma potenciál 
tohto systému bielych osvedčení na úrovni EÚ a jeho prípadné prepojenie so systémom EÚ 
ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s inými výrobcami tepla 
môžu výrobcovia elektrickej energie 
využívať bezplatné pridelenie kvót na teplo 
vyrobené prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom 
uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt.
Pre dodávky tepla do najúčinnejších 
zariadení diaľkového vykurovania sa 
majú prideľovať bezplatné kvóty. 
Podmienkou pridelenia bezplatných kvót 
pre zariadenia je splnenie vysokých 
štandardov z hľadiska efektívnosti pri 
znižovaní emisií CO2, ktoré stanoví 
Komisia vo vykonávacích opatreniach 
uvedených v odseku 1. Po roku 2013 sa 
každoročne celkové pridelenie takýmto 
zariadeniam upraví podľa výroby takéhoto 
tepla o lineárny faktor uvedený v článku 9.
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Or. en

Odôvodnenie

Diaľkové vykurovanie, ak je založené na najúčinnejších technológiách z hľadiska emisií CO2, 
predstavuje dôležitý nástroj znižovania emisií. Jeho hlavnou konkurenciou na trhu s tepelnou 
energiou sú však samostatné kotle na fosílne palivá, na ktoré sa systém EÚ ETS nevzťahuje. 
S cieľom predísť nevhodným hospodárskym podnetom vedúcim k odklonu od diaľkového 
vykurovania treba pridelením bezplatných kvót podporiť najúčinnejšie projekty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Komisia do 30. júna 2010 uverejní 
pravidlá prideľovania rezervy pre nových 
účastníkov, ktoré budú platné v rámci 
celého Spoločenstva a plne 
harmonizované. 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].

V prípade potreby môže Komisia 
uverejniť usmernenia týkajúce sa 
uplatňovania definície nových 
účastníkov.”

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť rovnaké podmienky a predvídateľnosť treba stanoviť jasne definované 
pravidlá platné v celom Spoločenstve, ktoré sa týkajú prideľovania rezervy pre nových 
účastníkov, vrátane pokynov pre postup v prípade nadmerného množstva nevyužitých kvót, 
ako aj ďalších usmernení potrebných na určenie toho, kedy ide o podstatné zvýšenie kapacity. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 1

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 1. júna 2010 
a následne každé štyri roky určí odvetvia, 
na ktoré sa odkazuje v odseku 8. 

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na skutočnosť, že v tejto súvislosti sa dosiaľ neuzatvorila medzinárodná dohoda, 
malo by sa o odvetviach, v ktorých hrozí presun emisií uhlíka, a o vhodných opatreniach 
rozhodnúť čo najskôr. Má to zásadný význam nielen pre príslušné odvetvia, ale aj pre celý trh 
s uhlíkom, pretože by to mohlo ovplyvniť aj množstvo kvót, ktoré sú k dispozícii pre 
obchodovanie prostredníctvom aukcie. Prehodnotenie príslušných odvetví každé tri roky bude 
nevyhnutne viesť k neistote, ktorá má na investície škodlivý vplyv. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice – 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 alebo 
investícií v porovnaní so zariadeniami 
mimo Spoločenstva, pričom vezme do 
úvahy tieto skutočnosti:

Or. en
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Odôvodnenie

Mala by sa zohľadniť priama strata konkurencieschopnosti EÚ, pokiaľ ide o pracovné miesta 
a (zahraničné priame) investície. Systém obchodovania by nemal fungovať spôsobom, ktorého 
výsledkom by bol len "vývoz pracovných miest a dovoz znečistenia".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 9 – pododsek 3 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„da) účinok prenesenia nákladov 
súvisiacich s CO2 do cien elektrickej 
energie v príslušnom odvetví alebo 
pododvetví.“

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia elektrickej energie prenášajú náklady súvisiace s CO2 do svojich cien elektriny. 
Pre niektoré odvetvia, ktoré sú vystavené riziku presunu emisií CO2 (napr. odvetvie hliníka) 
sú tieto nepriame účinky systému EÚ ETS až šesťkrát vyššie ako priamy účinok tohto systému 
EÚ ETS. Preto by Komisia pri skúmaní toho, ktorému odvetviu by sa mali prideliť bezplatné 
kvóty, mala zohľadniť tieto nepriame účinky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
smernica 2003/87/ES
Článok 10b – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 

Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
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Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:

Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na skutočnosť, že v tejto súvislosti sa dosiaľ neuzatvorila medzinárodná dohoda, 
malo by sa o odvetviach, ktoré sú vystavené riziku presunu emisií uhlíka, a o vhodných 
opatreniach na riešenie tejto záležitosti rozhodnúť čo najskôr. Tieto informácie majú zásadný 
význam nielen pre príslušné odvetvia, ale aj pre celý trh s uhlíkom, pretože by to mohlo 
ovplyvniť aj množstvo kvót, ktoré sú k dispozícii pre obchodovanie prostredníctvom aukcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„7a. Pri uzatváraní dohody uvedenej 
v odseku 5 a pri zostavovaní a uplatňovaní 
novej medzinárodnej dohody uvedenej 
v odseku 6 Komisia preskúma možnosti, 
prostredníctvom ktorých môže systém 
Spoločenstva podporovať projekty 
mechanizmu čistého rozvoja, ktoré sú 
zlatým štandardom a ktoré podporujú 
zalesňovanie, znovuzalesňovanie, 
znižovanie emisií spôsobených 
odlesňovaním a iné trvalo udržateľné 
lesnícke činnosti – vrátane predchádzania 
erózii a čistenia odpadových vôd. Komisia 
preskúma najmä to, či by časť CER 
povolených účastníkom v systéme 
Spoločenstva na účely splnenia ich 
emisných limitov mala pochádzať 
konkrétne z týchto zdrojov. Komisia do 1. 
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septembra 2010 predloží správu 
obsahujúcu príslušné návrhy.“

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zaistiť, že externé kredity vstupujúce do systému EÚ ETS budú čo najviac 
zlučiteľné s akreditáciou zlatého štandardu, a tak zaručiť, že EÚ bude podporovať len 
kvalitné doplnkové činnosti s jasnými kritériami trvalo udržateľného rozvoja. Tým sa 
zabezpečí, že finančné prostriedky EÚ súvisiace s uhlíkom prinesú skutočné zníženie emisií 
skleníkových plynov, ako aj zvýšenie úsilia o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v 
najchudobnejších krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10a (nový)
smernica 2003/87/ES
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a) Do článku 12 sa vkladá tento odsek:
„1a. Komisia do 1. septembra 2009 
predloží príslušné legislatívne návrhy, 
ktoré zabezpečia, že trh emisných kvót 
bude chránený pred obchodovaním s 
využitím dôverných informácií 
a manipuláciou s trhom. Komisia by mala 
zvážiť najmä to, či by sa na účely tejto 
smernice mali kvóty považovať za 
finančné prostriedky v rámci rozsahu 
platnosti smernice 2003/6/ES o 
obchodovaní s využitím dôverných 
informácií a o manipulácii s trhom 
(zneužívanie trhu).“

Or. en

Odôvodnenie

Právny charakter kvót na finančnom trhu nie je jasný.  Niektoré krajiny považujú tieto kvóty 
za finančné nástroje, na obchodovanie s ktorými dohliada orgán finančných služieb, iné 
krajiny ich považujú za bežné komodity a iba ich deriváty sú vnímané ako finančné nástroje. 



PE404.749v01-00 36/41 PA\718306SK.doc

SK

V záujme zvýšenia dôvery podnikateľských subjektov a zvýšenia transparentnosti je dôležité, 
aby sa v tejto oblasti dosiahla jasnosť. Obchodovanie na základe verejnosti neprístupných 
dôverných informácií a manipulácie trhu môžu narušovať trh, znižovať jeho dôveryhodnosť 
a dôveru investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13a (nový)
smernica 2003/87/ES
Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a) Dopĺňa sa tento článok:
„Článok 15a

Zverejňovanie informácií a služobné 
tajomstvo

1. Členské štáty a Komisia zabezpečia, že 
všetky rozhodnutia a správy týkajúce sa 
množstva a prideľovania kvót, ako aj 
monitorovania, podávania správ 
a overovania emisií sa ihneď zverejní 
spôsobom zaručujúcim rýchly prístup k 
takýmto informáciám na 
nediskriminačnom základe.
2. Povinnosť zachovávať služobné 
tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, 
ktoré pracujú alebo pracovali pre Komisiu 
alebo pre príslušné orgány členských 
štátov a pre orgány, na ktoré Komisia 
alebo členské štáty mohli delegovať 
niektoré úlohy. Informácie, ktoré sú 
predmetom služobného tajomstva, sa 
nesmú oznamovať inej osobe alebo 
orgánu, s výnimkou prípadov, ktoré 
uvádzajú platné právne či administratívne 
predpisy alebo nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia dôvery podnikateľských subjektov a zvýšenia transparentnosti je 
nevyhnutné, aby sa zabezpečilo uplatňovanie predpisov upravujúcich finančné nástroje 
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v súvislosti s obchodovaním s kvótami. Zverejňovanie citlivých informácií o trhu zo strany 
Komisie a členských štátov by malo byť prísne a jasne regulované. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14a (nový)
smernica 2003/87/ES
Článok 18 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14a) V článku 18 sa dopĺňa tento odsek:
„Komisia alebo príslušný orgán 
menovaný Komisiou spravuje na úrovni 
Spoločenstva obchodovanie s kvótami 
formou aukcie stanovené v článku 10. 
Príslušný orgán koordinuje svoje činnosti 
v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi 
menovanými členskými štátmi. Tým sa 
zabezpečí najmä to, že príslušným 
orgánom v každom členskom štáte sa 
poskytnú presné údaje o prideľovaní kvót 
prostredníctvom aukcií zariadeniam, na 
ktoré sa vzťahujú ich právne predpisy.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 20
smernica 2003/87/ES
Článok 25 – odsek 1ba (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

"1ba. Komisia sa v rámci európskej 
susedskej politiky a procesu rozširovania 
usiluje o uzatvorenie dohôd s uvedenými 
krajinami s cieľom zahrnúť ich do 
systému Spoločenstva alebo zabezpečiť 
vzájomné uznávanie kvót.
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Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa podporil zapojenie tretích krajín hraničiacich s EÚ do systému EÚ ETS.  
Je to dôležité nielen z hľadiska životného prostredia a rozvoja, ale vyrieši to aj otázku 
presunu emisií CO2 spoločnosťami EÚ, ktoré svoju prevádzku presúvajú za hranice. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
smernica 2003/87/ES
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
10 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 50 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

d) uverejní informácie uvedené v písm. a), d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
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b) a c) na verejné pripomienkovanie. b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov, vyhnúť sa zbytočným 
administratívnym nákladom a byrokracii, ako aj zvýšiť účinnosť systému by malé zariadenia 
mali mať možnosť byť vylúčené zo systému, pokiaľ sa uplatnia rovnocenné opatrenia. Tretinu 
z celkového množstva zariadení, na ktoré sa tento systém vzťahuje, tvoria malé zariadenia, 
ktoré spolu produkujú iba 2 % celkového množstva oznámených emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
smernica 2003/87/ES
Článok 27 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„2a. Zariadenia vylúčené zo systému 
Spoločenstva podľa odsekov 1 a 2, ktoré si 
želajú ostať v systéme na dobrovoľnej 
báze, tak môžu činiť aj naďalej Členské 
štáty prijmú na tieto účely príslušné 
opatrenia a informujú Komisiu o všetkých 
takých prípadoch pri poskytovaní 
oznámenia podľa odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Pre malé zariadenia, ktoré si želajú ostať v rámci systému EÚ ETS – napr. z dôvodu už 
uskutočnených investícií, by sa mali prijať príslušné ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21a (nový)
smernica 2003/87/ES
Článok 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21a) Článok 30 sa nahrádza takto:
„Článok 30

Preskúmanie a ďalší vývoj

…

1. Na základe skúseností z uplatňovania 
tejto smernice … a v súvislosti s 
vývojom v medzinárodnom kontexte 
vypracuje Komisia správu o uplatňovaní 
tejto smernice, v ktorej berie do úvahy:

a) … či … iné relevantné sektory …
a … činnosti, okrem iného sektory 
dopravy, domáce a komerčné 
vykurovanie, poľnohospodárstvo, by mali 
byť zahrnuté do systému Spoločenstva;
b) ďalšiu harmonizáciu definícií, úhrad 
a sankcií;
c) prah na vylúčenie malých zariadení zo 
systému Spoločenstva v prípade, že pre ne 
budú k dispozícii rovnocenné opatrenia;
d) všetky potrebné opatrenia na ochranu 
pred zneužitím trhu a škodlivým 
špekuláciám. …

2. Komisia zašle túto správu 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2015 spolu s prípadnými návrhmi.
3. Komisia čo najskôr predloží legislatívne 
návrhy s cieľom začleniť sektor lodnej 
dopravy do systému Spoločenstva do roku 
2013.
4. Komisia do roku 2013 predloží 
príslušné návrhy uvádzajúce dátum 
začlenenia cestnej dopravy do systému 
Spoločenstva na základe úplného 
hodnotenia nákladov, prínosu 
a praktických aspektov možností 
začlenenia.“

Or. en
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Odôvodnenie

Pôvodný článok o doložke o preskúmaní je zastaraný a mal by ho nahradiť nový. 
Preskúmanie systému je dôležité pre zvýšenie jeho účinnosti, začlenenie ďalších odvetví a 
zaručenie rovnakých podmienok v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 2a (nový)
smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a) Vkladá sa nasledujúci bod:
„2a. Jednotlivé činnosti, na ktoré sa 
súčasne vzťahuje niekoľko nižšie 
uvedených podpoložiek, sa posudzujú 
výlučne na základe kritérií vzťahujúcich 
sa na špecifickejšiu sektorovú 
podpoložku“.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, ktoré kritériá sa majú uplatniť v prípade, keď sa na zariadenie vzťahuje 
viac ako jedna činnosť (napr. výroba energie/tepla a priemysel nerastných surovín). Touto 
záležitosťou sa už zaberalo oznámenie Komisie z roku 2005 o ďalších pokynoch k plánom 
prideľovania kvót na obdobie obchodovania 2008 až 2012 systému obchodovania s emisnými 
kvótami EÚ (COM(2005)703).
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