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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými 
kvótami skleníkových plynov
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0016),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0043/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
medzinárodný obchod, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre regionálny 
rozvoj (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 

(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 
podobným zníženiam emisií skleníkových 
plynov zaviažu aj ďalšie vyspelé krajiny a 
ekonomicky vyspelejšie rozvojové krajiny 
prispejú primerane podľa svojich možností 
a v súlade so svojou zodpovednosťou. 
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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.

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 podieľa 
20 % a 30 % na znížení prostredníctvom 
začlenenia do systému Spoločenstva. Kým 
sa lodná doprava nezačlení do systému 
Spoločenstva, čo by sa malo uskutočniť 
najneskôr do roku 2015, emisie z lodnej 
dopravy sa musia zahrnúť do rozhodnutia 
o úsilí členských štátov splniť do roku 
2020 záväzky Spoločenstva o znižovaní 
emisií skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť 
globálneho odlesňovania je nevyhnutné, 
aby sa výnosy z aukcií v rámci systému 
Spoločenstva použili na obmedzenie 
odlesňovania a zvýšenie udržateľného 
zalesňovania a obnovy lesov. Okrem toho 
by mala EÚ pracovať na vytvorení 
medzinárodne uznávaného systému na 
obmedzenie odlesňovania a zvýšenie 
zalesňovania a obnovy lesov. Výnosy by 
mali členské štáty vložiť na základe 
„koalície ochotných“ do fondu EÚ alebo 
medzinárodného fondu s cieľom účinne 
ich na medzinárodnej úrovni vynakladať 
na tieto účely.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

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 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.

(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. S cieľom predísť 
narušeniam hospodárskej súťaže z dôvodu 
zvýšených nákladov na CO2 by výrobcovia 
elektrickej energie mali dostať bezplatné 
kvóty na teplo a chlad v prípade, že 
výrobcovia elektrickej energie sú 
výrobcami energie na teplo alebo chlad 
prostredníctvom vysokoúčinnej 
kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto 
pojmu v smernici 2004/8/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Hlavným dlhodobým stimulom na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého 
je, že kvóty nebude potrebné odovzdávať 
za CO2, ktorý je trvalo uložený. Okrem 
toho by sa na urýchlenie zavedenia prvých 
komerčných zariadení mali použiť výnosy 
z aukcií a dodatočné kvóty by sa mali 
prideliť z rezervy pre nových účastníkov 
prvým 12 takýmto zariadeniam v EÚ 
alebo v akejkoľvek tretej krajine, ktorá 
ratifikuje budúcu medzinárodnú dohodu 
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o zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

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 

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(19) Spoločenstvo bude aj naďalej viesť 
rokovania o ambicióznej medzinárodnej 
dohode, ktorej cieľom je obmedziť nárast 
globálneho otepľovania 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 z menej účinných 
zariadení, pokiaľ ide o emisie uhlíka, 
v tretích krajinách, kde priemysel 
nepodlieha porovnateľným obmedzeniam 
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znevýhodnili niektoré energeticky náročné 
priemyselné odvetvia a pododvetvia 
v Spoločenstve, ktoré sú vystavené 
hospodárskej súťaži. To by mohlo ohroziť 
integritu životného prostredia a účinnosť 
opatrení Spoločenstva. Spoločenstvo na 
riešenie rizika týkajúceho sa presunu emisií 
uhlíka pridelí bezplatné kvóty až do výšky 
100 % odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá. 
Vymedzenie týchto odvetví alebo 
pododvetví a požadovaných opatrení bude 
predmetom opätovného posúdenia, aby sa 
zabezpečilo, že sa prijmú potrebné 
opatrenia a že nedôjde k nadmernej 
kompenzácii. V prípade tých špecifických 
odvetví alebo pododvetví, kde je možné 
náležite odôvodniť, že riziku presunu 
emisií uhlíka nemožno predísť inak, kde 
výroba elektrickej energie tvorí vysoký 
podiel výrobných nákladov a vyrába sa 
hospodárne, môže sa v prijatom opatrení 
zohľadniť spotreba elektrickej energie vo 
výrobnom procese, bez zmeny celkového 
množstva kvót.

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(22) Systém ETS EÚ a systémy iných 
krajín na obchodovanie s emisiami by 
mali podporiť dopyt po kreditoch zo 
skutočných, overiteľných, dodatočných 
a trvalých znížení emisií z projektov 
v krajinách, ktoré konštruktívne 
prispievajú k boju proti zmene klímy. 
Hneď ako krajiny ratifikujú budúcu 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
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štáty nemôžu do roku 2015 podľa 
medzinárodných dohôd počas záväzných 
období realizovať prenos CER a ERU, 
ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľov 
(operácie s CER a ERU), a len ak členský 
štát povolí operácie s týmito CER a ERU 
v rámci obmedzených práv na operácie s 
takýmito kreditmi, je potrebné poskytnúť 
túto istotu, a to tak, že sa členským štátom 
uloží povoliť prevádzkovateľom 
vymieňanie CER a ERU, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií pred rokom 
2012 za kvóty s platnosťou od roku 2013. 
Členské štáty by však nemali byť povinné 
prijímať CER a ERU, ak nie je isté, že ich 
budú môcť využiť v rámci svojich 
existujúcich medzinárodných záväzkov, 
a preto by sa táto požiadavka nemala 
vzťahovať na obdobie po 31. decembri 
2014. Prevádzkovatelia by mali mať 
rovnakú istotu, pokiaľ ide o CER, ktoré 
boli vydané v rámci projektov, ktoré sa 
zriadili pred rokom 2013, v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013.

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

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže sa musí zachovať vysoký stupeň pružnosti v rámci systému, je mimoriadne dôležité, aby 
projekty JI/CDM spĺňali určité pravidlá a normy s cieľom zabezpečiť skutočné a overiteľné 
zníženie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(25) Keď Spoločenstvo v budúcnosti 
ratifikuje medzinárodnú dohodu o zmene 
klímy a budú sa môcť využiť dodatočné 
kredity až do polovice dodatočných znížení 
uskutočnených v systéme Spoločenstva, 
mal by sa zvýšiť percentuálny podiel CER 
typu Gold Standard a ERU typu Gold 
Standard povolených prevádzkovateľom 
nad 5 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zároveň sa v nej ustanovuje, že je potrebné 
znížiť emisie skleníkových plynov 
s cieľom prispieť k takým úrovniam 
zníženia, ktoré sa z vedeckého hľadiska 
považujú za nevyhnutné na zabránenie 
nebezpečnej zmeny klímy.

Zároveň sa v nej ustanovuje, že je potrebné 
znížiť emisie skleníkových plynov 
s cieľom prispieť k takým úrovniam 
zníženia, ktoré sa z vedeckého hľadiska 
považujú za nevyhnutné na zabránenie 
nebezpečnej zmeny klímy. Spoločenstvo 
by malo podniknúť kroky na zavedenie 
30 % zníženia oproti úrovniam z roku 
1990, ktoré by sa malo zo strany 
Spoločenstva uskutočniť po ukončení 
ratifikačného procesu budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

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 výraznej 
zmeny v charaktere alebo fungovaní alebo 
výrazného rozšírenia zariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnom návrhu Komisie sa rozšírenie kapacity sa nevymedzuje v zmysle nových 
účastníkov. To vytvára rozdiel, keďže sa kredity na emisie skleníkových plynov prideľujú len 
novým zariadeniam a rozšírenie kapacít sa ponecháva predaju formou aukcie. Návrh Komisie 
vytvára nerovnováhu medzi novými zariadeniami a zvyšovaním kapacity, pričom sa 
neuplatňuje najúčinnejší prístup a potenciálne sa škodí inovácii v existujúcich procesoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2003/87/ES
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia do 30. júna 2010 uverejní 
absolútne množstvo kvót na rok 2013, 
založené na celkových množstvách kvót, 
ktoré vydali členské štáty v súlade 

Komisia do 30. septembra 2009 uverejní 
absolútne množstvo kvót na rok 2013, 
založené na celkových množstvách kvót, 
ktoré vydali alebo vydajú členské štáty 
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s rozhodnutím Komisie o ich národných 
alokačných plánoch na obdobie rokov 2008 
až 2012.

v súlade s rozhodnutím Komisie o ich 
národných alokačných plánoch na obdobie 
rokov 2008 až 2012.

Or. en

Odôvodnenie

Počet kvót vydaných členskými štátmi v rámci ich národného alokačného plánu na obdobie 
2008 až 2012 by sa mal určiť pred rokom 2010, takže tento dátum sa môže presunúť dopredu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 9a – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celkový počet kvót by sa mal príslušne 
znížiť vzhľadom na zariadenia, ktoré sú 
vyňaté zo systému Spoločenstva podľa 
článku 27.

Or. en

Odôvodnenie

Ak by sa zariadenia vyňali zo systému Spoločenstva, počet kvót by sa mal príslušne znížiť 
s cieľom zabezpečiť celkový limit systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

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, budú členské štáty v období 
začínajúcom rokom 2013 obchodovať 
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formou aukcie. Do 31. decembra 2010 
Komisia na základe doručených správ 
a článku 10a ods. 6 určí a zverejní 
predpokladaný počet kvót v rámci 
Spoločenstva, s ktorými sa bude 
obchodovať formou aukcie v období 2013 
až 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Je kľúčové pre riadne fungovanie systému ETS a elektroenergetického odvetvia, aby sa aukcie 
kvót na obdobie od roku 2013 uskutočnili v dostatočnom predstihu pred 1. januárom 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

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

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. Aspoň 50 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 
prenesú členské štáty na základe „koalície 
ochotných“ do fondu utvoreného na 
úrovni Spoločenstva alebo na 
medzinárodnej úrovni a využijú sa takto:

(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) jedna štvrtina na opatrenia s cieľom 
prispieť do fondu na zabránenie 
odlesňovaniu a zvýšenie zalesňovania 
a obnovy lesov v krajinách, ktoré 
ratifikujú budúcu medzinárodnú dohodu, 
pričom sa zohľadnia tieto faktory:

– práva a potreby pôvodného 
obyvateľstva;
– ochrana biodiverzity; a
– trvalo udržateľné využívanie lesných 
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zdrojov;
(b) na vývoj v oblasti obnoviteľných 
energií s cieľom splniť záväzok 
Spoločenstva, podľa ktorého sa má do 
roku 2020 využívať 20 % obnoviteľných 
energií a na splnenie záväzku 
Spoločenstva zvýšiť do roku 2020 
energetickú účinnosť o 20 %;

(b) jedna štvrtina na zníženie emisií 
v krajinách, ktoré ratifikujú budúcu 
medzinárodnú dohodu a na presun 
technológií do týchto krajín, napríklad 
prostredníctvom Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie;

(c) na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, najmä 
z uhoľných elektrární;

(c) polovica na podporu prispôsobenia sa 
nepriaznivým účinkom zmeny klímy 
v krajinách, ktoré ratifikujú budúcu 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy. 

(d) na predchádzanie odlesňovaniu, 
najmä v najmenej rozvinutých krajinách;
(e) na pomoc rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy;
(f) na riešenie sociálnych aspektov v 
domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí a
(g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Príjmy nevyužité v rámci odseku 3 
vrátane všetkých príjmov z obchodovania 
formou aukcie podľa odseku 2 písm. b) by 
s mali využiť:
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a) na zníženie emisií skleníkových plynov, 
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;
b) na vývoj v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov s cieľom splniť 
záväzok Spoločenstva, podľa ktorého sa 
má do roku 2020 využívať 20 % energie 
z obnoviteľných zdrojov;
c) na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %;
d) na zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, najmä z uhoľných 
elektrární;
e) na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti energetickej účinnosti a čistých 
technológií v odvetviach, ktoré spadajú do 
pôsobnosti smernice;
f) na dodatočné opatrenia na zabránenie 
odlesňovaniu, na podporu trvalo 
udržateľného zalesňovania a riadenia 
lesného hospodárstva a na výrobu 
a mobilizáciu udržateľnej biomasy 
v Spoločenstve;
g) na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí;
h) na podporu prechodu k formám 
dopravy s nízkymi emisiami vrátane 
zmeny druhu dopravy a na vyváženie 
zvýšených nákladov na energiu pre 
elektrické vedenie v odvetví železničnej 
dopravy; a
i) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

Or. en
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Odôvodnenie

Príjmy z obchodovania formou aukcií by sa mali v zásade používať na vytváranie odvetví 
s nízkymi emisiami CO2 v budúcnosti prostredníctvom opätovného investovania prostriedkov 
do príslušných odvetví. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

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

4. Členské štáty zahrnú informácie 
o využití príjmov na každý z účelov 
uvedených v odsekoch 3 a 3a do svojich 
správ predložených podľa rozhodnutia č. 
280/2004/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

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 

5. Komisia do 30. septembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
harmonizácia, transparentnosť 
a nediskriminačný charakter tohto 
obchodovania. V tomto zmysle by postup 
mal byť predvídateľný najmä v súvislosti 
s harmonogramom a frekvenciou aukcií 
a objemami, ktoré sa sprístupnia. Komisia 
pred predložením tohto opatrenia 
uskutoční konzultácie so všetkými 
zúčastnenými stranami. Aukcie sa 
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s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].

skoncipujú a riadia tak, aby:

a) prevádzkovatelia, a najmä malé a 
stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje 
systém Spoločenstva, mali zabezpečený 
spravodlivý a rovnaký prístup a aby sa 
mohli plne zúčastniť;
b) účasť na postupe bola pre 
prevádzkovateľov nákladovo efektívna;
c) všetci účastníci mali prístup 
k rovnakým informáciám v rovnakom 
čase; a 
d) 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].

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by Komisii mala ukladať viac usmernení v súvislosti s nariadením, ktoré sa má 
prijať podľa odseku 5. Komisia by mala najmä pred prípravou tohto nariadenia uskutočniť 
konzultácie s príslušnými zúčastnenými stranami. Zámerom aukcií by tiež malo byť 
zabezpečenie zachovania likvidity na trhu a zabránenie narušeniu existujúcich sekundárnych 
trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Členské štáty po konzultácii 
s Komisiou môžu poveriť spoločnú 
agentúru alebo inštitúciu, aby konala 
v ich mene pri obchodovaní formou 
aukcie. Príjmy plynúce z aukcií 
uskutočnených spoločnou agentúrou 
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alebo inštitúciou sa rozdelia medzi členské 
štáty v súlade s odsekom 2 čo najskôr po 
každej aukcii.

Or. en

Odôvodnenie

Celkové množstvo kvót na obchodovanie formou aukcií v rámci Spoločenstva sa musí určiť 
a oznámiť, aby členské štáty mohli vypočítať sumu kvót, ktorú môžu obchodovať formou 
aukcie v súlade s článkom 10 ods. 2. Komplexnosť a administratívne náklady konania aukcií 
v 27 členských štátoch by sa mali zohľadniť v súvislosti s nadchádzajúcim nariadením 
Komisie o obchodovaní formou aukcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

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

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

opatrenia môžu prihliadať aj na emisie 
súvisiace s využívaním odpadových 
spalných plynov z kyslíkových 
konvertorových oceliarní v prípade, ak sa 
nedá zabrániť uvoľňovaniu týchto 
odpadových plynov vo výrobe ocele 
konvertorovým procesom; opatrenia môžu
v tejto súvislosti stanovovať bezplatné 
pridelenie kvót konvertorom, v ktorých 
tieto plyny vznikajú. V súvislosti s výrobou 
elektrickej energie na čistý predaj tretím 
stranám sa neprideľujú žiadne bezplatné 
kvóty.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Stanovuje sa tým dátum, do ktorého musí Komisia prijať pravidlá bezplatného prideľovania 
kvót. Článok 11 ods. 1 stanovuje, že členské štáty musia predložiť Komisii konečný zoznam 
zariadení a bezplatných kvót do 30. júna 2011. Keďže by členské štáty mali viesť konzultácie 
so zariadeniami na zozname a verejnosťou, je navrhované obdobie príliš krátke. Navyše by sa 
malo zabrániť bezplatnému prideľovaniu kvót čistým predajcom, aby sa tým predišlo 
narušeniu trhu s elektrickou energiou. Tiež by sa malo podporovať zvyšovanie energetickej 
účinnosti so zreteľom na odpadové plyny vznikajúce pri výrobe ocele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. S výhradou odsekov 3 a 6a sa bezplatné 
prideľovanie nesmie vzťahovať na 
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výrobcov elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

výrobcov elektrickej energie, zariadenia na 
zachytávanie emisií, prepravné potrubia 
alebo na úložiská emisií skleníkových 
plynov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na Komisia najneskôr do 31. decembra 2010



PR\727283SK.doc PE407.778v01-0024/40 PR\727283SK.doc

SK

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 
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:

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 
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 straty 
významného trhového podielu v prospech 
zariadení mimo Spoločenstva s nižšou
účinnosťou, pokiaľ ide o uhlík, ktoré 
nebudú účastníkmi budúcej 
medzinárodnej dohody („presunu emisií 
CO2“). Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:

–  upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

–  upraviť, zachovať alebo zvýšiť pomer 
kvót, ktoré bezplatne prijali odvetvia alebo 
pododvetvia podľa článku 10a;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie presunu emisií je dôležité pre získanie základného porozumenia tomu, ktoré 
priemyselné odvetvia sú ním ovplyvnené a do akej miery.  Objem bezplatných kvót sa bude 
dať určiť len po rokovaniach COP-15 v Kodani v decembri 2009, po ktorých Komisia 
predloží správu o presune emisií CO2. V súčasnosti by sa v súvislosti s tým nemali robiť 
žiadne odhady. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 

1. Každý členský štát do 30. júna 2011 
uverejní a predloží Komisii vnútroštátne 
implementačné opatrenia so zoznamom
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
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bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území za každý rok 
príslušného obdobia vypočítané podľa 
pravidiel uvedených v článku 10a ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Odsek by mal ozrejmiť, že zoznam má obsahovať ročné kvóty za všetky roky v období 2013 až 
2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty vydajú bezplatné kvóty v 
súlade s odsekom 2 len vtedy, keď 
Komisia prijme vnútroštátne 
implementačné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Úlohou Komisie musí byť schvaľovanie vnútroštátnych implementačných opatrení, aby sa 
zaručilo, že členské štáty budú uplatňovať pravidlá o bezplatných kvótach pre svoje 
zariadenia konzistentne.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány každoročne do 28. 2. Príslušné orgány každoročne do 
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februára určia množstvo kvót, ktoré sa 
majú v danom roku rozdeliť, vypočítané 
podľa článkov 10 a 10a.

28. februára určia v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi implementačnými 
opatreniami množstvo kvót, ktoré sa majú 
v danom roku rozdeliť, vypočítané podľa 
článkov 10 a 10a.

Or. en

Odôvodnenie

Pri schvaľovaní sa bude musieť počítať s časom potrebným na to, aby členské štáty mohli 
zmeniť a doplniť svoje vnútroštátne implementačné opatrenia, ak ich Komisia odmietne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. decembra 
2014.

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z projektov typu Gold Standard, 
ktoré schválili všetky členské štáty 
v systéme Spoločenstva v období rokov 
2008 až 2012. Príslušný orgán vykoná 
takúto výmenu na požiadanie do 31. 
decembra 2014.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013.

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov typu Gold Standard
vypracovaných pred rokom 2013, ktoré 
boli vydané v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty platné od roku 
2013.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012.

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky 
projekty typu Gold Standard, ktoré 
schválili všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr.

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky projekty typu Gold Standard, ktoré 
schválili všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V každej dohode, na ktorú sa odkazuje 
v odseku 5, sa ustanovuje používanie 
kreditov v systéme Spoločenstva 
z obnoviteľných energií alebo technológií 
energetickej účinnosti, ktorými sa 
podporuje technologický transfer, trvalo 
udržateľný rozvoj. V každej takejto dohode 
sa ustanovuje aj používanie kreditov z 
projektov, v ktorých použitá základná línia 
je pod úrovňou bezplatného pridelenia 
podľa opatrení uvedených v článku 10a 
alebo pod úrovňou, ktorú vyžadujú právne 
predpisy Spoločenstva.

6. V každej dohode, na ktorú sa odkazuje 
v odseku 5, sa ustanovuje používanie 
kreditov v systéme Spoločenstva 
z obnoviteľných energií alebo technológií 
energetickej účinnosti, ktorými sa 
podporuje technologický transfer a trvalo 
udržateľný rozvoj. V každej takejto dohode 
sa ustanovuje aj používanie kreditov z 
projektov, napríklad z trvalo udržateľných 
lesníckych činností v rozvojových 
krajinách, s ktorými sa uzatvorila dohoda 
v súlade s odsekom 5, v ktorých použitá 
základná línia je pod úrovňou bezplatného 
pridelenia podľa opatrení uvedených v 
článku 10a alebo pod úrovňou, ktorú 
vyžadujú právne predpisy Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa v systéme Spoločenstva 
prijmú len CER z tretích krajín, ktoré 
uvedenú dohodu ratifikovali.

7. Od roku 2013 sa v systéme 
Spoločenstva prijmú len CER typu Gold 
Standard a ERU typu Gold Standard
z tretích krajín, ktoré ratifikujú budúcu
medzinárodnú dohodu o zmene klímy. V 
rokoch 2008 až 2012 budú kvóty v systéme 
Spoločenstva o 6,5 % nižšie než emisie v 
roku 2005. Všetci prevádzkovatelia, ktorí v 
tomto období využijú nižšie percento ERU 
a CER v porovnaní so svojimi emisiami a 
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ktorí neprenesú svoje nárokované podiely 
v súlade s odsekom 2, ako aj noví 
účastníci a zástupcovia nových odvetví, 
budú môcť využiť tieto kredity každý rok 
v období rokov 2013 až 2020 až do výšky 5 
% svojich emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie zabezpečuje, aby všetci prevádzkovatelia mohli v období 2013 – 2020 využívať 
JI/CDM vysokej kvality v prípade, ak hostiteľské krajiny ratifikujú dohodu o zmene klímy z 
Kodane.  Prevádzkovatelia majú možnosť nového nároku na úrovni 5 % ročných emisií alebo 
prenosu kvót z národných alokačných plánov II. Firmy prirodzene urobia to, čo im poskytne 
najväčšie nároky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 12 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) V článku 12 sa vkladá tento odsek 
3a:
„3a.  Povinnosť odovzdať kvóty nevzniká 
pri emisiách, ktoré sa preukázateľne 
zachytávajú a prevádzajú na trvalé 
uloženie do zariadenia s platným 
povolením podľa smernice 2008/xxx/ES 
o geologickom ukladaní oxidu 
uhličitého.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2003/87/ES
Článok 22 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy 
k tejto smernici, s výnimkou prílohy I, na 
základe správ uvedených v článku 21 
a skúseností s uplatňovaním tejto smernice. 
Prílohy IV a V sa môžu zmeniť a doplniť s 
cieľom zlepšiť monitorovanie, podávanie 
správ a overovanie emisií.

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy 
k tejto smernici, s výnimkou prílohy I a 
IIa, na základe správ uvedených v článku 
21 a skúseností s uplatňovaním tejto 
smernice. Prílohy IV a V sa môžu zmeniť a 
doplniť s cieľom zlepšiť monitorovanie, 
podávanie správ a overovanie emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha IIa je politickým rozhodnutím, a preto by mala podliehať spolurozhodovaniu, nie 
komitológii. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 20
Smernica 2003/87/ES
Článok 25 – odseky 1a a 1b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Je možné uzavrieť dohody s cieľom 
ustanoviť uznávanie kvót medzi systémom 
Spoločenstva a záväznými systémami 
obchodovania s emisiami skleníkových 
plynov s absolútnymi maximálnymi 
hodnotami emisií ustanovenými 
v ktorejkoľvek inej krajine alebo 
subfederálnom alebo regionálnom
správnom celku.

1a. Je možné uzavrieť dohody s cieľom 
ustanoviť uznávanie kvót medzi systémom 
Spoločenstva a záväznými systémami 
obchodovania s emisiami skleníkových 
plynov s absolútnymi maximálnymi 
hodnotami emisií ustanovenými 
v ktorejkoľvek inom regióne, krajine alebo 
subfederálnom alebo subštátnom
správnom celku.

1b. Je možné dohodnúť úpravy s tretími 
krajinami alebo subfederálnymi alebo 
regionálnymi správnymi celkami s cieľom 
ustanoviť správnu a technickú koordináciu, 
pokiaľ ide o kvóty v systéme Spoločenstva 
alebo iné systémy obchodovania 
s emisiami skleníkových plynov 
s absolútnymi maximálnymi hodnotami 
emisií.

1b. Je možné dohodnúť úpravy 
s regionálnymi správnymi celkami alebo
tretími krajinami alebo subfederálnymi 
alebo subštátnymi správnymi celkami 
s cieľom ustanoviť správnu a technickú 
koordináciu, pokiaľ ide o kvóty v systéme 
Spoločenstva alebo iné systémy 
obchodovania s emisiami skleníkových 
plynov s absolútnymi maximálnymi 
hodnotami emisií.
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Or. en

Odôvodnenie

Ozrejmuje sa tým, že bude možné prepojenie so systémami subštátnych správnych celkov, 
ktoré nie sú federálnymi celkami, a že regionálne správne celky zahŕňajú nadnárodné celky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď Spoločenstvo uzavrie
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia, ktoré odsúhlasila Európska rada, 
uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4.

1. Keď Spoločenstvo ratifikuje budúcu 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia, ktoré odsúhlasila Európska rada, 
uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po prijatí vhodných ustanovení o 
zodpovednosti, diskontovaní kreditov a 
trvaní ukladania, ktoré budú prijateľné 
prinajmenšom aj z hľadiska amerického 
federálneho systému obchodovania s 
emisiami, by zariadenia mali mať 
možnosť využívať do určitého percenta 
svojich overených emisií kredity 
vyplývajúce z trvalo udržateľných 
opatrení na znižovanie odlesňovania a 
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zvyšovanie zalesňovania a obnovy lesov v 
rozvojových krajinách v rámci budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha 1 – bod 3 - písmeno c - bod iii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka

Text predložený Komisiou

(iii) dopĺňajú sa tieto odseky:

„Zariadenia na výrobu minerálnej vlny
s kapacitou väčšou ako 20 za deň

Oxid uhličitý

Zariadenia na sušenie alebo kalcináciu 
sádrovca na výrobu sadrokartónu a iných 
výrobkov zo sadry, kde sa prevádzkujú 
spaľovacie zariadenia s menovitým 
tepelným príkonom väčším ako 20 MW.

Oxid uhličitý“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iii) dopĺňajú sa tieto odseky:

„Zariadenia na výrobu izolačného 
materiálu na báze minerálnej vlny s 
využitím skla, horniny alebo trosky 
s kapacitou tavenia väčšou ako 20 za deň

Oxid uhličitý

Zariadenia na sušenie alebo kalcináciu 
sádrovca na výrobu sadrokartónu a iných 
výrobkov zo sadry, kde sa prevádzkujú 
spaľovacie zariadenia s menovitým 
tepelným príkonom väčším ako 20 MW.

Oxid uhličitý“

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom technického vyjasnenia.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Obchodovanie s emisiami nie je v žiadnom prípade novou koncepciou a určite sa 
neobmedzuje na Európu. Systém obchodovania s emisiami EÚ (EÚ ETS) je však výnimočný 
tým, že je prvým medzinárodným systémom obchodovania s emisiami CO2. V súčasnosti 
zahŕňa viac než 10 000 zariadení v odvetví energetiky a priemyslu, na ktoré spoločne pripadá 
takmer polovica emisií CO2 a 40 % emisií skleníkových plynov EÚ. Preto sa právom 
označuje za míľnik stratégie EÚ pri potláčaní zmien klímy.

Preskúmanie EÚ ETS je súčasťou balíka Komisie o klíme a obnoviteľných energiách, ktorý 
boli prijatý 23. januára tohto roku. Balík zahŕňa návrhy týkajúce sa spoločného úsilia, energií 
z obnoviteľných zdrojov a zachytávania a ukladania uhlíka a návrh preskúmania smernice o 
EÚ ETS – návrh, ktorý je veľmi vyvážený a významne zlepšuje a rozširuje EÚ ETS.

Cieľom tohto návrhu je zmena a doplnenie smernice 2003/87/ES1, ktorou sa ustanovuje EÚ 
ETS. Zameriava sa na posilnenie, rozšírenie a zlepšenie fungovania EÚ ETS po roku 2012 
ako jedného z najdôležitejších a nákladovo najefektívnejších nástrojov na dosiahnutie cieľa 
EÚ znížiť emisie skleníkových plynov. Tento mandát vychádza z minuloročného zasadnutia 
Európskej rady v marci 2007, ktoré vyzvalo k zníženiu emisií EÚ do roku 2020 o najmenej 20 
% v porovnaní s úrovňou v roku 1990 a o 30 %, ak sa priemyselné krajiny zaviažu vyvinúť 
podobné úsilie v rámci celosvetovej dohody o potláčaní zmeny klímy. Rozhodnutie začať 
rokovania o vypracovaní dohody na obdobie po skončení platnosti Kjótskeho protokolu sa 
prijalo vlani v decembri na konferencii o zmene klímy na Bali. Je nevyhnutné, aby sa na 
zasadnutí konferencie strán v Kodani v roku 2009 dosiahla dohoda na medzinárodnej úrovni, 
ktorá by riešila tento ťaživý celosvetový problém. Ak má túto cestu raziť Európa, budeme 
musieť prísť s realizovateľnými riešeniami pre problém zmeny klímy a rozhodujúci príspevok 
bude predstavovať plne funkčný systém EÚ ETS. 

Návrh revidovať smernicu je v súlade s potrebou hospodárskej efektívnosti a spravodlivosti 
vo vzťahu k odvetviam a členským štátom a priemyslu poskytne väčšiu istotu. Stanovuje ciele 
zníženia emisií podľa odvetví v rámci ETS, pričom sa v dôsledku lepšej harmonizácie systém 
stane jednoduchším a transparentnejším a zvýši sa jeho príťažlivosť pre účasť iných krajín a 
regiónov. 

Spravodajca oceňuje prácu Komisie a podporuje všeobecný rámec návrhu Komisie a rovnako 
aj cieľ 21 % zníženia pod úroveň emisií v roku 2005. Po uzatvorení medzinárodnej dohody sa 
budú uskutočňovať automatické a predvídateľné úpravy limitu so zreteľom na záväzok EÚ 
zvýšiť svoj cieľ zníženia emisií z 21 % na 30 %. Spravodajkyňa takisto podporuje jednotný 
harmonizovaný limit rovnako ako aj 8-ročné obdobie obchodovania do roku 2020 a lineárne 
znižovanie limitu do roku 2025, keď sa predpokladá jeho preskúmanie. 

100 % miera aukčného obchodovania v odvetví energetiky do roku 2013 je prijateľná z 
dôvodu jasného potenciálu tohto odvetvia preniesť v prípade potreby všetky legitímne 
náklady na spotrebiteľa. Všetky odvetvia by mali potom do roku 2020 dospieť k plnému 
obchodovaniu formou aukcie, pretože je to najefektívnejší a najtransparentnejší spôsob 

                                               
1  Zmenená a doplnená tzv. spojovacou smernicou 2004/101/ES.
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prideľovania kvót. 

Existujú však oblasti, do ktorých spravodajkyňa vo svojej správe vniesla zmeny.

1. Je skutočne potrebná väčšia miera istoty, pokiaľ ide o otázku odvetví, ktoré presun 
emisií postihne najviac. Európske podniky a investori musia mať záruky, že ak sa na 
COP-15 v roku 2009 medzinárodná dohoda nedosiahne, bremeno nezostane na nich. 

Komisia preskúma túto situáciu v spolupráci s odvetviami a pododvetviami, ktoré sú 
vystavené medzinárodnej konkurencii, a predloží potrebné návrhy do 31. decembra 
2010, čo je 6 mesiacov pred pôvodnými predpokladmi. Odvetvia, v ktorých existuje 
významné riziko presunu emisií, by mohli dostať až 100 % kvót bezplatne, alebo by sa 
mohol zaviesť systém, podľa ktorého by sa zariadeniam s veľkým rizikom vytvorili 
rovnaké podmienky, aké majú zariadenia v tretích krajinách. Spravodajkyňa sa však 
domnieva, že medzinárodným rokovaniam s cieľom dosiahnuť medzinárodnú dohodu 
o zmene klímy by neprospelo, keby boli niektoré odvetvia označené priamo v návrhu. 
Napokon nemali by sa predbiehať závery štúdie Európskej komisie o tejto otázke, 
ktoré sa onedlho zverejnia. Spravodajkyňa s cieľom podporiť celosvetové prínosy pre 
životné prostredie spresnila definíciu toho, čo predstavuje „presun emisií“.

2. Všetci prevádzkovatelia, ktorí v rokoch 2008 – 2012 využijú nižšie percento ERU a 
CER v porovnaní so svojimi emisiami a ktorí neprenesú svoje nárokované podiely, 
ako aj noví účastníci a zástupcovia nových odvetví budú môcť využiť tieto kredity 
každý rok v období rokov 2013 až 2020 až do výšky 5 % svojich emisií. Tvorí to 
takmer polovicu zníženia emisií v rokoch 2013 – 2020. Povolili by sa len projekty 
pochádzajúce z krajín, ktoré ratifikujú medzinárodnú dohodu o zmene klímy a 
dodržiavajú kvalitatívne pravidlá. Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť potrebu 
prísnejších kritérií tým, že sa povolia len CER a ERU typu Gold Standard. Ak by sa 
dosiahla medzinárodná dohoda o zmene klímy, objem kreditov JI/CDM by sa 
presiahol.

3. K celosvetovému odlesňovaniu dochádza znepokojivou rýchlosťou a nie je možné 
prehliadať jeho významný príspevok k emisiám CO2. Z tohto dôvodu spravodajkyňa 
predpokladá, že významný podiel príjmov z obchodovania formou aukcie sa vynaloží 
na zabránenie odlesňovaniu a na podporu trvalo udržateľného zalesňovania a obnovy 
lesov v krajinách, ktoré ratifikujú medzinárodnú dohodu o zmene klímy. 

4. Lodná doprava ešte nie je súčasťou systému, bude potrebná analýza vplyvov. Z tohto 
pohľadu sa javí, že problémom je nedostatok overených údajov o emisiách. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že kým sa lodná doprava nezačlení do systému EÚ ETS, 
čo by sa malo uskutočniť najneskôr do roku 2015, emisie z lodnej dopravy by sa mali 
zahrnúť do rozhodnutia o úsilí členských štátov splniť do roku 2020 záväzky 
Spoločenstva týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov. 

5. Spravodajkyňa si je vedomá potenciálu, ktorý má technológia zachytávania a 
ukladania uhlíka a považuje ho za súčasť riešenia znižovania emisií uhlíka. Preto sa 
navrhuje, aby sa do 31. decembra 2015 vyčlenilo z rezervy pre nových účastníkov 60 
miliónov kvót pre prvých 12 zariadení, ktoré do tohto termínu začnú komerčne 



PR\727283SK.doc PE407.778v01-0036/40 PR\727283SK.doc

SK

zachytávať a geologicky ukladať emisie oxidu uhličitého a ktoré majú sídlo v EÚ 
alebo v tretích krajinách, ktoré ratifikujú medzinárodnú dohodu o zmene klímy. 
Komisia určí týchto 12 pilotných projektov do 1. januára 2013.

6. Základnou zásadou prideľovania kvót by malo byť obchodovanie formou aukcie a v 
energetickom odvetví by sa malo začať uplatňovať od roku 2013. V prípade, keď 
výrobcovia tepla alebo chladu dostanú bezplatné kvóty na teplo alebo chlad vyrobené 
prostredníctvom vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle vymedzenia tohto pojmu 
v smernici 2004/8/ES, bezplatné kvóty sa s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie 
pridelia aj výrobcom elektrickej energie určenej na vlastnú spotrebu. Bezplatné kvóty 
sa neprideľujú výrobcom elektrickej energie na čistý predaj tretím stranám. Podobne 
môžu pravidlá ustanoviť bezplatné prideľovanie kvót oceliarskym konvertorom, v 
ktorých sa nedá zabrániť vzniku odpadových plynov. 

Spravodajkyňa je presvedčená, že politikom sa dosiaľ vôbec nepodarilo primerane reagovať 
na problémy zmeny klímy a na cieľ 2 °C jasne stanovený okrem iného v odborne 
recenzovanej vedeckej literatúre, v správach o IPKZ a v Sternovej správe. Teraz už 
nemôžeme čakať – naše deti a ich deti sú na nás odkázané.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive
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Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
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