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Pozmeňujúci návrh 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
–

Návrh zamietnutia

Európsky parlament zamieta návrh
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh vypúšťa sa
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa mení a dopĺňa smernica
2003/87/ES s cieľom vyjasniť 
ustanovenia týkajúce sa harmonogramu 
aukcií emisných kvót skleníkových plynov
(Text s významom pre EHP)

Or. el

Odôvodnenie

Účelom ETS je znížiť emisie, nie ceny týchto emisií. V období recesie Komisia priamo
zasahuje na trhu na úkor sektora slnečnej energie a spotrebiteľov. Podľa britského
ministerstva energetiky a klimatickej zmeny bude výnos z úplného odobratia 900 Mt emisných
kvót neprimerane pochádzať z hospodársky slabších členských štátov. Náklady vyjadrené ako
percento z HDP budú vyššie v Bulharsku, Estónsku, Rumunsku, Českej republike, na 
Slovensku, v Litve a v Grécku.
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Pozmeňujúci návrh 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica 
2003/87/ES s cieľom vyjasniť 
ustanovenia týkajúce sa harmonogramu 
aukcií emisných kvót skleníkových plynov

ktorým sa zrušuje smernica 2003/87/ES

Or. it

Pozmeňujúci návrh 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica 
2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia 
týkajúce sa harmonogramu aukcií 
emisných kvót skleníkových plynov

ktorým sa vyjasňujú ustanovenia týkajúce 
sa harmonogramu aukcií emisných kvót 
skleníkových plynov a ktorým sa mení 
smernica 2003/87/ES o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve

Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)

Pozmeňujúci návrh 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) Zníženie emisií oxidu uhličitého sa
dosahuje v Únii v súlade s cieľmi 
stanovenými v klimaticko-energetickom 
balíku EÚ, najmä v súvislosti 
s hospodárskou krízou, ktorou Európa
trpí od roku 2008.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) V záveroch zo zasadnutia Európskej
rady z 22. mája 2013 sa uvádza, že
energetická politika EÚ musí zaistiť
bezpečnosť dodávok pre domácnosti
a firmy za dostupné
a konkurencieschopné ceny a náklady
bezpečným a udržateľným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 10 ods. 4 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 

vypúšťa sa
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2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES1, sa 
nešpecifikuje, ako sa objemy emisných 
kvót skleníkových plynov, ktoré sa majú 
predávať formou aukcií, majú rozložiť v 
rámci obdobia obchodovania.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 10 ods. 4 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES, sa 
nešpecifikuje, ako sa objemy emisných 
kvót skleníkových plynov, ktoré sa majú 
predávať formou aukcií, majú rozložiť v 
rámci obdobia obchodovania.

(1) Existujú zrejmé štrukturálne 
nedostatky v systéme obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve (EU ETS), vytvorenom na
základe smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003: na
jednej strane namiesto predchádzania
úniku uhlíka podporil jeho únik, zatiaľ čo 
na druhej strane zvýšil náklady na energie
v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje ETS
a v ktorých nedochádza k žiadnemu 
úniku.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia

                                               
1 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
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Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 10 ods. 4 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES, sa nešpecifikuje, 
ako sa objemy emisných kvót skleníkových 
plynov, ktoré sa majú predávať formou 
aukcií, majú rozložiť v rámci obdobia
obchodovania.

(1) V smernici 2003/87/ES1 sa 
nešpecifikuje, ako sa objemy emisných 
kvót skleníkových plynov, ktoré sa majú 
predávať formou aukcií, majú rozložiť 
v rámci období obchodovania.

____________
1 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)

Pozmeňujúci návrh 30
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 10 ods. 4 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES, sa nešpecifikuje, 
ako sa objemy emisných kvót skleníkových 
plynov, ktoré sa majú predávať formou 
aukcií, majú rozložiť v rámci obdobia 
obchodovania.

(1) V článku 10 ods. 4 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES, ktorá bola 
viackrát zmenená, naposledy smernicou
2009/29/ES z 23. apríla 20091, sa 
nešpecifikuje, ako sa objemy emisných 
kvót skleníkových plynov, ktoré sa majú 
predávať formou aukcií, majú rozložiť 
v rámci obdobia obchodovania.
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____________
1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Do konca roka 2011 sa 
naakumuloval prebytok vo výške 955 
miliónov kvót. Ak sa neprijmú 
štrukturálne opatrenia pre systém 
obchodovania s emisiami (EU ETS), bude 
tento prebytok ďalej narastať.

Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)

Pozmeňujúci návrh 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Prepad dopytu po emisných kvótach
vyvolaný hospodárskou krízou a únikom
má za následok prudký pokles trhovej 
hodnoty kvót. Paradoxne len týmto 
spôsobom bol EU ETS schopný splniť
cieľ stanovený v článku 1 ods. 1 smernice
2003/87/ES, ktorým je podpora 
„znižovania emisií skleníkových plynov 
finančne a ekonomicky výhodným 
spôsobom“. Je ľahké predpokladať, že
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keď hospodárstvo EÚ začne opäť rásť, 
začnú sa tiež zvyšovať emisie oxidu
uhličitého a spolu s nimi aj trhová
hodnota kvót.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 33
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Článok 1 smernice 2003/87/ES
stanovuje, že cieľom vytvorenia systému
obchodovania s emisiami je podpora 
znižovania emisií skleníkových plynov 
finančne a ekonomicky výhodným 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Takýto významný prebytok kvót vedie 
k nižšej cene uhlíka v porovnaní 
s pôvodne plánovanými cenami, znižuje 
investičné stimuly do nízkouhlíkových 
technológií a zvyšuje riziko uzavretia sa 
v infraštruktúrach náročných na uhlík.

Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)
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Pozmeňujúci návrh 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1c) V novembri 2012 a v súlade so
smernicou 2003/87/ES predložila Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade správu
o fungovaní trhu s uhlíkom. V správe sa
zistilo, že EU ETS viedol ku zníženiu
emisií, ale že jeho schopnosť zabezpečiť
nákladovo efektívne znižovanie objemu 
emisií CO2 bola spochybnená z dôvodu
veľkej a rastúcej nerovnováhy medzi
ponukou a dopytom na trhu. V správe sa
tiež určilo niekoľko možností prijatia
štrukturálnych opatrení, o ktorých by sa 
malo uvažovať s cieľom riešiť túto 
nerovnováhu.

Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)

Pozmeňujúci návrh 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Systém EÚ ETS preto sám osebe
dokázal, že nefunguje, a z tohto dôvodu by 
sa mal zrušiť na konci súčasného cyklu
obchodovania v roku 2020, a to aj 
vzhľadom na to, že práve v roku 2020
nadobudne platnosť nová celosvetová
dohoda UNFCCC.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V súlade s článkom 2 písm. b) 
rozhodnutia Rady 1999/468/ES regulačný 
postup možno použiť iba na zmenu
nepodstatných ustanovení základného
právneho aktu. V súlade s článkom 9
smernice 2003/87/ES Komisia každoročne 
určuje absolútne celkové množstvo kvót
v rámci Spoločenstva. Komisia nemá 
žiadnu diskrečnú právomoc, pokiaľ ide 
o absolútne množstvo kvót. V článku 10
smernice 2003/87/ES sa stanovuje
obchodovanie s kvótami formou aukcií na
základe absolútnej sumy stanovenej
v súlade s postupom stanoveným v článku
9 smernice 2003/87/ES. Cieľom procesu 
obchodovania formou aukcií je zmeniť
nepodstatné prvky smernice 2003/87/ES. 
Návrh Komisie na zmenu článku 10 ods. 4
pododseku 1 poslednej vety smernice
2003/87/ES – a to určenie primeraných 
korekcií ročných objemov obchodovania 
s emisnými kvótami, s ktorými sa bude
obchodovať formou aukcie v rokoch 2013
až 2020 – je v podstate zásahom do
základných požiadaviek ustanovených
v článku 9 smernice 2003/87/ES. Takéto 
zásahy môžu byť stanovené v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom
a nemožno ich považovať za nepodstatné
úpravy základného právneho aktu. Preto 
o týchto korekciách nemožno rozhodnúť
v rámci komitologického postupu 
(regulačný postup s kontrolou), ako
navrhla Komisia. Potrebný je legislatívny 
akt Európskeho parlamentu a Rady na
návrh Komisie.



PE513.015v03-00 12/33 AM\940188SK.doc

SK

Or. en

Odôvodnenie

Akákoľvek zmena časového harmonogramu by bola podstatnou zmenou základného právneho
aktu z dôvodu jej možného vplyvu na ceny osvedčení, čo bolo predmetom analýzy v rámci 
primeraného posúdenia vplyvu, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1031/2010.

Pozmeňujúci návrh 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Pripomínajúc cieľ stanovený
v článku 1 smernice 2003/87/ES bol 
systém EÚ na obchodovanie s emisiami
založený na podporu znižovania emisií
skleníkových plynov finančne 
a ekonomicky výhodným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Systém obchodovania s emisnými kvótami a stanovovania ich stropov garantuje, že uvedené
ciele znižovania emisií sa dosiahnu nákladovo efektívnym spôsobom. Strop určuje zníženie
emisií, nie cenu.

Pozmeňujúci návrh 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1c) V oznámení Komisie s názvom
Silnejší európsky priemysel v prospech 
rastu a oživenia hospodárstva1 sa uvádza, 
že „finančne dostupný a spoľahlivý 
prístup k energii a surovinám sa stáva 
čoraz dôležitejším, keďže na ne pripadá 
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v mnohých odvetviach značná časť 
nákladov“, zatiaľ čo „európsky priemysel 
čelí v priemere vyšším cenám než odvetvia 
priemyslu v iných vyspelých 
ekonomikách, akými sú USA, Kanada, 
Mexiko a Kórea, a tento rozdiel v cene sa 
v poslednom desaťročí zväčšil“,
a v oznámení sa preto uvádza, že „pri 
vymedzovaní budúcich energetických 
politík by sa mal dôkladne zvážiť vplyv na 
cenu energie v Európe“.
___________
1 COM(2012) 582.

Or. en

Odôvodnenie

Systém obchodovania s emisnými kvótami a stanovovania ich stropov garantuje, že uvedené
ciele znižovania emisií sa dosiahnu nákladovo efektívnym spôsobom. Strop určuje zníženie
emisií, nie cenu. Vysoké ceny vedú len k deformáciám v hospodárstve a ohrozeniu
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh 40
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na účely právnej istoty a 
predvídateľnosti trhu by sa malo vyjasniť, 
že Komisia môže v záujme zabezpečenia 
riadneho fungovania trhu za 
výnimočných okolností upraviť 
harmonogram aukcií stanovený v článku 
10 ods. 4 smernice 2003/87/ES.

vypúšťa sa

Or. el

Odôvodnenie

Účelom ETS je znížiť emisie, nie ceny týchto emisií. V období recesie Komisia priamo
zasahuje na trhu na úkor sektora slnečnej energie a spotrebiteľov. Podľa britského
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ministerstva energetiky a klimatickej zmeny bude výnos z úplného odobratia 900 Mt emisných
kvót neprimerane pochádzať z hospodársky slabších členských štátov. Náklady vyjadrené ako
percento z HDP budú vyššie v Bulharsku, Estónsku, Rumunsku, Českej republike, na 
Slovensku, v Litve a v Grécku.

Pozmeňujúci návrh 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na účely právnej istoty a 
predvídateľnosti trhu by sa malo vyjasniť, 
že Komisia môže v záujme zabezpečenia 
riadneho fungovania trhu za 
výnimočných okolností upraviť 
harmonogram aukcií stanovený v článku 
10 ods. 4 smernice 2003/87/ES.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na účely právnej istoty a 
predvídateľnosti trhu by sa malo vyjasniť, 
že Komisia môže v záujme zabezpečenia 
riadneho fungovania trhu za výnimočných 
okolností upraviť harmonogram aukcií 
stanovený v článku 10 ods. 4 smernice 
2003/87/ES.

(2) Na účely právnej istoty 
a predvídateľnosti trhu by sa malo 
vyjasniť, že Komisia nemôže v záujme 
zabezpečenia riadneho fungovania trhu 
upraviť harmonogram aukcií stanovený 
v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky systém obchodovania s emisiami bol založený na podporu znižovania emisií 
skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. Súčasný harmonogram
aukcií prináša predvídateľnosť a zaručuje dosiahnutie cieľov zníženia emisií CO2 do roku
2020. Každá úprava harmonogramu aukcií by vážne narušila riadne fungovanie trhu, a preto 
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by bola v rozpore s trhovo založenými pravidlami ETS.

Pozmeňujúci návrh 43
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na účely právnej istoty a 
predvídateľnosti trhu by sa malo vyjasniť, 
že Komisia môže v záujme zabezpečenia 
riadneho fungovania trhu za 
výnimočných okolností upraviť 
harmonogram aukcií stanovený v článku 
10 ods. 4 smernice 2003/87/ES.

(2) Na účely právnej istoty by sa malo 
vyjasniť, že Komisia môže za 
výnimočných okolností upraviť 
harmonogram aukcií stanovený v článku 
10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. V záujme
zabezpečenia riadneho fungovania trhu
Komisia zváži možnosť vytvorenia
nezávislého orgánu zodpovedného za 
dohľad nad systémom obchodovania
s emisnými kvótami skleníkových plynov
v rámci Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na účely právnej istoty a 
predvídateľnosti trhu by sa malo vyjasniť, 
že Komisia môže v záujme zabezpečenia 
riadneho fungovania trhu za výnimočných 
okolností upraviť harmonogram aukcií 
stanovený v článku 10 ods. 4 smernice 
2003/87/ES.

(2) Na účely právnej istoty 
a predvídateľnosti trhu by sa malo 
vyjasniť, že Komisia môže v záujme
zabezpečenia riadneho fungovania trhu za 
výnimočných okolností upraviť 
harmonogram aukcií stanovený v článku 
10 ods. 4 smernice 2003/87/ES za
predpokladu, že takýto zásah možno
odôvodniť posúdením vplyvu, z ktorého
vyplýva, že vplyv na odvetvia vystavené 
značnému riziku úniku uhlíka je
obmedzený. Komisia by mala byť schopná 
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vykonať nie viac ako jednu takúto 
úpravu, a aj to len v priebehu 
osemročného obdobia začínajúc 
1. januárom 2013.
Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo
predstavuje veľkú výzvu, najmä pre
energeticky náročné odvetvia. Z tohto
dôvodu je potrebná aktívna podpora
demonštračných projektov v oblasti
nízkouhlíkových technológií. Úprava
harmonogramu aukcií predstavuje za 
týmto účelom príležitosť na realizáciu
takejto podpory. Skúsenosti sa už
nazbierali v rámci podpory
nízkouhlíkových technológií
prostredníctvom NER 300. Táto podpora 
by mala pokračovať a mala by sa ďalej
zvýšiť, a to aj pre prelomové technológie
v kontexte politického rámca EÚ v oblasti 
klímy a energetiky na rok 2030.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade prijatia harmonogramu budú príjmy z „odložených“ kvót použité na pomoc
energeticky náročnému priemyslu pri znižovaní emisií CO2, a to prostredníctvom zriadenia
fondu priemyselných inovácií. Tento fond bude zriadený popri NER 300, existujúcom v rámci 
smernice o ETS. Kvóty tohto fondu budú viazané a nebudú sa môcť použiť neskôr.

Pozmeňujúci návrh 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na účely právnej istoty a 
predvídateľnosti trhu by sa malo vyjasniť, 
že Komisia môže v záujme zabezpečenia 
riadneho fungovania trhu za výnimočných 
okolností upraviť harmonogram aukcií 
stanovený v článku 10 ods. 4 smernice
2003/87/ES.

(2) Na účely právnej istoty 
a predvídateľnosti trhu by sa malo 
vyjasniť, že Komisia môže v záujme 
zabezpečenia riadneho fungovania trhu za 
výnimočných okolností upraviť 
harmonogram aukcií stanovený v smernici
2003/87/ES.
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Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)

Pozmeňujúci návrh 46
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Zníženie emisií podľa smernice
2003/87/ES je zaručené stanovením 
stropu na kvóty, ktorý bude klesať
o 1,74 % ročne bez ohľadu na cenu
uhlíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Vytýčené ciele znižovania emisií do 
roku 2020 sa dosiahnu za každú cenu –
a to aj pri cene 0 EUR za osvedčenie –
z dôvodu obmedzeného počtu kvót, ktoré 
zodpovedajú celkovému stropu systému
obchodovania s emisiami.

Or. en

Odôvodnenie

Systém obchodovania s emisnými kvótami a stanovovania ich stropov garantuje, že uvedené
ciele znižovania emisií sa dosiahnu nákladovo efektívnym spôsobom. Strop určuje zníženie
emisií, nie cenu.
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Pozmeňujúci návrh 48
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Emisné kvóty, ktoré podliehajú tejto
úprave by sa mali uchovať v rámci
strategickej rezervy na zlepšenie stability
v EU ETS a na podporu rozvoja zručností
a rekvalifikácie pracovníkov na prechod 
na nízkouhlíkové hospodárstvo. Na tento 
účel by budúce štrukturálne opatrenia 
prijaté Európskym parlamentom a Radou
mali stanoviť ich použitie ako súčasti
rezervy, čo by umožnilo EU ETS lepšie sa
prispôsobiť extrémnej nerovnováhe medzi
ponukou a dopytom na základe
objektívnych a transparentných kritérií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Komisia by sa mala riadiť zásadou
regulačnej kontinuity v rámci obdobia 
obchodovania napriek nižšej cene uhlíka
než sa pôvodne predpokladalo a mala by 
vziať do úvahy súčasné hospodárske 
okolnosti pri stanovení zoznamu odvetví 
a pododvetví, ktoré sa považujú za 
odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia 
vysokému riziku úniku uhlíka, na roky
2015 – 2019.

Or. en
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Odôvodnenie

Pri stanovovaní zoznamu odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, 
ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka musí Komisia zohľadniť súčasnú hospodársku
situáciu. Odvetvia, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v zozname, nesmú byť vylúčené z nového
zoznamu. Priemysel potrebuje dlhodobú predvídateľnosť, a preto by sa Komisia mala riadiť 
zásadou regulačnej kontinuity.

Pozmeňujúci návrh 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Úprava harmonogramu aukcií by sa 
mala považovať skôr za krátkodobé, a nie 
štrukturálne opatrenie zamerané na 
riešenie trhových nerovnováh EU ETS.
S ohľadom na nutnosť prijať
štrukturálne opatrenia potrebné na 
nápravu nedostatkov systému EU ETS by 
sa mala vykonať nie viac ako jedna takáto 
úprava v priebehu osemročného obdobia 
začínajúc 1. januárom 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)

Pozmeňujúci návrh 51
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V záujme transparentnosti by
Komisia mala byť povinná preukázať
Európskemu parlamentu a Rade, že boli
splnené výnimočné okolnosti a kritériá
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pre možnú ďalšiu úpravu harmonogramu
pre každé obdobie nasledujúce po období 
uvedenom v článku 13 ods. 1 smernice
2003/87/ES.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Úprava harmonogramu aukcií by sa 
mala považovať skôr za krátkodobé, a nie 
štrukturálne opatrenie zamerané na 
riešenie trhových nerovnováh, ktoré majú
vplyv na EU ETS.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Smernica 2003/87/ES by sa preto mala 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť,

vypúšťa sa

Or. el

Odôvodnenie

Účelom ETS je znížiť emisie, nie ceny týchto emisií. V období recesie Komisia priamo
zasahuje na trhu na úkor sektora slnečnej energie a spotrebiteľov. Podľa britského
ministerstva energetiky a klimatickej zmeny bude výnos z úplného odobratia 900 Mt emisných
kvót neprimerane pochádzať z hospodársky slabších členských štátov. Náklady vyjadrené ako
percento z HDP budú vyššie v Bulharsku, Estónsku, Rumunsku, Českej republike, na 
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Slovensku, v Litve a v Grécku.

Pozmeňujúci návrh 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Smernica 2003/87/ES by sa preto mala 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť,

(3) Smernica 2003/87/ES by sa preto mala 
zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2021,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Všeobecnejšie povedané, politika
v oblasti zmeny klímy založená na
trhových mechanizmoch, ako bola
stanovená v Kjótskom protokole, sa
ukázala ako neúčinná, najmä keď tieto
mechanizmy nie sú používané na
celosvetovej úrovni, a netransparentná. 
Európska únia by preto mala zvážiť 
prijatie alternatívnych politík
v dostatočnom časovom predstihu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 56
Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V záujme zachovania riadneho 
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fungovania vnútorného trhu by Komisia 
mala v prípade potreby pripraviť návrh na
trvalé štrukturálne riešenia, najmä
s cieľom určiť objemy emisných kvót 
skleníkových plynov predaných formou 
aukcií v období rokov 2013 – 2020, a to 
tak, aby navrhovaný akt nadobudol 
účinnosť v júni 2014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Technológie zachytávania 
a ukladania oxidu uhličitého (CCS)
a rozvoj niektorých obnoviteľných zdrojov
energie sú v súčasnosti drahé a ich
nákladovo efektívne, cenovo dostupné
využívanie bude závisieť od ďalšieho 
vývoja týchto technológií. Reforma
systému obchodovania s emisiami by sa 
mala zamerať na efektívne stimuly na
zaistenie potrebných investícií do 
výskumu a vývoja s cieľom uviesť
nízkouhlíkové technológie na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Pred predložením návrhov na
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štrukturálne opatrenia na revíziu
smernice 2003/87/ES by Komisia mala –
okrem opatrení, ktoré sú navrhnuté
v správe o trhu s uhlíkom z roku 2012 –
zvážiť ďalšie opatrenia, aby sa 
zabezpečilo, že systém si zachová trhovo 
založený charakter. Okrem toho by mala
Komisia navrhnúť povinné viazanie 
výnosov z aukcií na inovatívne
a ekologické technológie; zoznam odvetví
a pododvetví, ktoré sa považujú za 
odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia 
vysokému riziku úniku uhlíka, by nemal
byť upravovaný, aby sa zabezpečila čo
najvyššia istota pre priemysel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Súčasná nízka cena uhlíka je 
spôsobená okrem iného veľkou
rôznorodosťou vnútroštátnych systémov
podpory energie z obnoviteľných zdrojov, 
ktorá vyplýva zo smernice 
o obnoviteľných zdrojoch energie.
Komisia by mala do konca roka 2013
predstaviť štruktúry pre lepší integrovaný 
systém na podporu energie
z obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ po
roku 2020 s cieľom zvýšiť účinnosť
systému EU ETS v dlhodobom horizonte
a zabezpečiť stabilný regulačný rámec. 
Komisia by tiež mala preskúmať možnosti
vytvorenia účelovej rezervy (na základe
NER 300) na podporu inovatívnych
udržateľných energetických technológií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Všetky opatrenia na reformu systému
by sa mali navrhnúť tak, aby sa 
vybudovala dôvera v dlhodobú stabilitu
systému obchodovania s emisnými 
kvótami a stanovovania ich stropov a aby 
sa zároveň umožnilo trhu určovať cenu, 
za ktorú sa bude obchodovať s kvótami;
mali by sa prijať opatrenia na
zabezpečenie toho, aby sa priame výnosy
z aukcií investovali do výskumu s cieľom 
zlacniť nízkouhlíkové technológie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 vypúšťa sa
Do článku 10 ods. 4 prvého pododseku 
smernice 2003/87/ES sa dopĺňa táto veta:
„Komisia vo všetkých vhodných 
prípadoch upraví harmonogram pre každé 
obdobie tak, aby sa zabezpečilo riadne 
fungovanie trhu.“

Or. el

Odôvodnenie

Účelom ETS je znížiť emisie, nie ceny týchto emisií. V období recesie Komisia priamo
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zasahuje na trhu na úkor sektora slnečnej energie a spotrebiteľov. Podľa britského
ministerstva energetiky a klimatickej zmeny bude výnos z úplného odobratia 900 Mt emisných
kvót neprimerane pochádzať z hospodársky slabších členských štátov. Náklady vyjadrené ako
percento z HDP budú vyššie v Bulharsku, Estónsku, Rumunsku, Českej republike, na 
Slovensku, v Litve a v Grécku.

Pozmeňujúci návrh 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 10 ods. 4 prvého pododseku 
smernice 2003/87/ES sa dopĺňa táto veta:

Systém obchodovania s emisiami
skleníkových plynov vytvorený smernicou
2003/87/ES sa skončí 31. decembra 2020. 
Smernica 2003/87/ES sa preto zrušuje 
s účinnosťou od 1. januára 2021.

„Komisia vo všetkých vhodných 
prípadoch upraví harmonogram pre každé 
obdobie tak, aby sa zabezpečilo riadne 
fungovanie trhu.“

Or. it

Pozmeňujúci návrh 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vo všetkých vhodných prípadoch 
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.

Komisia neupraví harmonogram pre každé 
obdobie.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky systém obchodovania s emisiami bol založený na podporu znižovania emisií 
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skleníkových plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. Súčasný harmonogram
aukcií prináša predvídateľnosť a zaručuje dosiahnutie cieľov zníženia emisií CO2 do roku
2020. Každá úprava harmonogramu aukcií by vážne narušila riadne fungovanie trhu, a preto
by bola v rozpore s trhovo založenými pravidlami ETS.

Pozmeňujúci návrh 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 10 ods. 4 prvého pododseku 
smernice 2003/87/ES sa dopĺňa táto veta:

Článok 10 ods. 4 prvého pododseku 
smernice 2003/87/ES sa dopĺňa takto:

„Komisia vo všetkých vhodných prípadoch 
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.“

„Ak posúdenie v rámci jednotlivých 
priemyselných odvetví preukáže, že sa
neočakáva žiadny významný vplyv na
zariadenia, ktoré sa považujú za odvetvia 
a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku 
úniku uhlíka, alebo sú tieto odvetvia alebo
pododvetvia predmetom opatrení v rámci 
politiky EÚ, ktoré sú navrhnuté s cieľom
kompenzovať prípadný nárast
nepriamych nákladov, Komisia môže vo 
všetkých vhodných prípadoch upraviť 
harmonogram pre obdobie uvedené 
v článku 13 ods. 1 od 1. januára 2013 pre
maximálne množstvo 900 miliónov kvót.
Ak Komisia navrhne zadržať určitý počet
kvót, zabezpečí, aby tieto kvóty boli 
opätovne zaradené lineárnym spôsobom
začínajúc rokom nasledujúcim po dátume
zadržania kvót. Komisia neprijme viac než 
jednu takúto úpravu do roku 2020.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux
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Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 10 ods. 4 prvého pododseku 
smernice 2003/87/ES sa dopĺňa táto veta:

Článok 10 ods. 4 prvého pododseku 
smernice 2003/87/ES sa dopĺňa takto:

„Komisia vo všetkých vhodných prípadoch 
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.“

„Ak posúdenie v rámci jednotlivých 
priemyselných odvetví preukáže, že sa
neočakáva žiadny významný vplyv na
odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa 
považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré 
čelia vysokému riziku úniku uhlíka, alebo 
sú tieto odvetvia alebo pododvetvia
predmetom opatrení v rámci politiky EÚ, 
ktoré sú navrhnuté s cieľom
kompenzovať prípadný nárast
nepriamych nákladov, Komisia môže vo 
všetkých vhodných prípadoch upraviť 
harmonogram pre obdobie uvedené 
v článku 13 ods. 1 od 1. januára 2013 pre
maximálne množstvo 900 miliónov kvót. 
Komisia neprijme viac než jednu takúto 
úpravu do roku 2020.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia vo všetkých vhodných prípadoch 
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.

Ak posúdenie v rámci jednotlivých 
priemyselných odvetví preukáže, že sa
neočakáva žiadny významný vplyv na
zariadenia, ktoré sa považujú za 
zariadenia, ktoré čelia vysokému riziku 
úniku uhlíka, alebo Komisia navrhne
opatrenia v rámci politiky EÚ s cieľom



PE513.015v03-00 28/33 AM\940188SK.doc

SK

kompenzovať prípadný nárast
nepriamych nákladov, Komisia môže vo 
všetkých vhodných prípadoch upraviť 
harmonogram pre obdobie uvedené 
v článku 13 ods. 1 od 1. januára 2013 pre
maximálne množstvo 900 miliónov kvót.
Ak Komisia navrhne zadržať určitý počet 
kvót, zabezpečí, aby boli tieto kvóty
opätovne zaradené predvídateľným
spôsobom.
Komisia neprijme viac než jednu takúto 
úpravu do roku 2020.
600 miliónov z týchto zadržaných kvót sa
použije na podporu demonštračných 
projektov na znižovanie emisií CO2
v energeticky náročných odvetviach
(„fond priemyselných inovácií“). Na tento 
účel sa vytvorí fond založený na princípe
NER 300 (článok 10a ods. 8).
Projekty podporované z tohto fondu
priemyselných inovácií sa vyberajú
najneskôr do 31. decembra 2020.
Na tento účel sa rozhodnutie Komisie
2010/670/EU1, ktorým sa ustanovujú 
kritériá a opatrenia na financovanie 
komerčných demonštračných projektov,
upraví najneskôr do 31. decembra 2015.
____________
1 Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade prijatia harmonogramu budú príjmy z „odložených“ kvót použité na pomoc
energeticky náročnému priemyslu pri znižovaní emisií CO2, a to prostredníctvom zriadenia
fondu priemyselných inovácií. Tento fond bude zriadený popri NER 300, existujúcom v rámci 
smernice o ETS. Kvóty tohto fondu budú viazané a nebudú sa môcť použiť neskôr.

Pozmeňujúci návrh 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro



AM\940188SK.doc 29/33 PE513.015v03-00

SK

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vo všetkých vhodných prípadoch 
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.

Komisia vo všetkých vhodných prípadoch 
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu, ak sú splnené tieto podmienky:

a) v každom členskom štáte je
zaznamenaný systematický ekonomický
rast najmenej 1 % počas najmenej 
jedného roka a
b) miera energetickej chudoby v každom 
členskom štáte neprekročí 8 % v súlade
s britským modelom ukazovateľov 
energetickej chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Článok 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vo všetkých vhodných prípadoch 
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.

Komisia vo všetkých vhodných prípadoch 
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.

Ak takáto úprava vedie k výraznému
počtu kvót, ktoré neboli predané formou 
aukcií už v 3. fáze EU ETS, tieto kvóty sa
použijú na vytvorenie novej rezervy na
zvýšenie stability EU ETS a zlepšenie
sociálnych aspektov a aspektov zručnosti
súvisiacich s prechodom na nízkouhlíkové
hospodárstvo.
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Or. en

Odôvodnenie

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and  projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Pozmeňujúci návrh 69
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vo všetkých vhodných prípadoch
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.

Komisia môže za výnimočných okolností 
upraviť harmonogram pre obdobie 
uvedené v článku 13 ods. 1 od 1. januára
2013 tak, aby sa zabezpečilo riadne 
fungovanie trhu. Komisia neprijme viac 
než jednu takúto úpravu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vo všetkých vhodných prípadoch
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.

Komisia môže za výnimočných okolností 
upraviť harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu. V období uvedenom v článku 13 ods. 
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1 Komisia neprijme viac než jednu takúto 
úpravu.

Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)

Pozmeňujúci návrh 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia predloží Európskemu
parlamentu a Rade do 30. júna 2015
štúdiu uskutočniteľnosti a analýzu
pomeru vynaložených prostriedkov 
k celkovému zisku týkajúcu sa politík
v oblasti zmeny klímy založených na iných
nástrojoch, než sú trhové mechanizmy, 
vrátane zavedenia dane z uhlíka na
hraniciach EÚ.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 72
Chris Davies

Návrh rozhodnutia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Komisia sa vyzýva, aby predložila návrhy
na zmenu článku 10a ods. 8 smernice
2003/87/ES s cieľom rozšíriť existujúci
mechanizmus financovania EÚ (NER 
300) na rozvoj inovatívnych
nízkouhlíkových technológií a uplatňovať
ho aj na vývoj, ktorý môže znížiť náklady
a emisie oxidu uhličitého v energeticky



PE513.015v03-00 32/33 AM\940188SK.doc

SK

náročných priemyselných odvetviach.
Tento mechanizmus bude financovaný
z predaja niektorých alebo všetkých kvót, 
ktoré toto rozhodnutie dočasne zadržiava
mimo systému obchodovania s emisiami. 
Finančná podpora sa pridelí pred
skončením 3. fázy v roku 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúci mechanizmus financovania „NER 300“ vyplynul z predaja 300 miliónov kvót zo
systému obchodovania s emisiami a podporuje rozvoj celej škály inovačných projektov
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Predaj odložených kvót môže zabezpečiť dodatočné
finančné prostriedky a tie sa môžu použiť na podporu technologických inovácií, ktoré môžu
byť prospešné pre energeticky náročné odvetvia. Takýto predaj dočasne zníži cenu uhlíka
a zároveň zabezpečí, že kvóty budú trvalo vylúčené z obchodovania s emisiami.

Pozmeňujúci návrh 73
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Komisia v prípade potreby predloží 
revidovaný návrh s cieľom:
a) zmeniť článok 9 smernice 2003/87/ES, 
aby bolo zrejmé, že lineárny redukčný
faktor 1,74 % ročne sa bude uplatňovať aj
po roku 2020. Vykoná sa posúdenie 
vplyvu rôznych možností vo všetkých 
odvetviach hospodárstva a po zohľadnení 
rôznych obchodných scenárov, a ak to
bude potrebné, zváži sa ďalšie sprísnenie
systému s cieľom dosiahnuť dlhodobé
ciele EÚ v oblasti znižovania objemu 
emisií CO2 do roku 2050 a ďalej. Pri
tomto preskúmaní treba vziať do úvahy 
stav medzinárodného trhu s uhlíkom
a otázku úniku uhlíka;
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b) zmeniť článok 10 smernice 2003/87/ES
s cieľom zaviesť do systému „ex post“
mechanizmus, v rámci ktorého sa
prideľovanie kvót do dosiahnutia stropu
upraví s prihliadnutím na úroveň aktivity
v každej fáze hospodárskeho cyklu.
Návrhy musia predpokladať vytvorenie
„uhlíkovej banky“, do ktorej možno
ukladať nadbytočné kvóty a z ktorej môžu
byť tieto kvóty uvoľnené. V prípade, ak sa 
vytvorí takáto „uhlíková banka“, stanovia 
sa jasné pravidlá týkajúce sa okolností, za 
ktorých možno emisné kvóty ukladať 
a vydávať;
c) zmeniť článok 10 ods. 3 smernice
2003/87/ES, aby sa zabezpečilo, že všetky 
príjmy získané z aukcií kvót sa použijú na
investície do výskumu a vývoja
nízkouhlíkových technológií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť
dňom jeho prijatia.

Or. en

Odôvodnenie

Text predsedníctva Rady z 22. februára (6705/13)


