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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky systém obchodovania s emisiami (EÚ ETS) začal fungovať 1. januára 2005 
a vzhľadom na svoju schopnosť docieliť absolútne zníženie emisií ekonomicky účinným 
spôsobom predstavuje jeden z najdôležitejších nástrojov politiky EÚ v oblasti zmeny klímy.
Návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa pôvodná smernica, vypracovala Komisia na žiadosť 
Európskej rady s cieľom zvýšiť istotu a predvídateľnosť systému obchodovania s emisiami.
Cieľom návrhu smernice je predovšetkým kodifikácia pojmu spaľovacie zariadenie, a tým aj 
ukončenie nejednotného uplatňovania rozsahu pôsobnosti smernice, ktorý by sa mal rozšíriť o 
nové odvetvia a plyny na obdobie po roku 2013. Obchodovanie s emisiami skleníkových 
plynov sa týka najmä vlád štátov a regionálnych zoskupení krajín. Na prvý pohľad sa priamo 
nevzťahuje na regionálne orgány na nižšej ako národnej úrovni. Ide však o veľmi obmedzený 
pohľad. Spaľovacie zariadenia uvádzané na trh sa nevyhnutne nachádzajú v niektorom 
regióne členského štátu a účinnosť týchto zariadení z pohľadu úsilia prispôsobiť sa meniacim
sa zdrojom energie a závislosť tohto členského štátu od obchodovania so skleníkovými 
plynmi alebo pokračovanie v tomto obchodovaní budú mať priamy vplyv na miestne životné 
prostredie, hospodársky rozvoj štátu, ako aj sociálnu súdržnosť a úroveň zamestnanosti.

Návrh Komisie je veľmi precíznym dokumentom na vysokej technickej úrovni, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť medzinárodných dohôd.

Ako mnohokrát uviedla komisárka Hübner, podľa nových pravidiel zohráva európska politika 
regionálneho rozvoja v programovacom období 2007 – 2013 významnú úlohu pri financovaní 
a podpore trvalo udržateľnej, konkurencieschopnej a bezpečnej energie. V rámci kohéznej 
politiky sa v období 2007 – 2013 pripravuje zvýšenie už aj tak významného príspevku na 
splnenie cieľa zaistiť ešte bezpečnejšie a udržateľnejšie zdroje energie. Konkrétne bola na 
investície do obnoviteľných energií a energetickej účinnosti pridelená suma 15,2 miliardy 
EUR z prostriedkov kohéznej politiky.

Vzhľadom na tieto veľké investície a s cieľom umožniť príslušným regiónom sledovať vzťah 
medzi investíciami zo štrukturálnych fondov EÚ a výkonom spaľovacích zariadení 
umiestnených v regiónoch, ktoré majú z týchto investícií úžitok, spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko navrhuje, aby sa regionálnym orgánom a orgánom miestnej správy 
zodpovedným za prostriedky na regionálny rozvoj poskytovali informácie:

 o obchodných transakciách uskutočnených zariadeniami na svojom území, aby mohli 
posúdiť vplyv výdavkov regionálneho fondu zameraných na pomoc spoločnostiam 
prevádzkujúcim tieto zariadenia pri prestavbe technológie na využívanie čistých 
a/alebo obnoviteľných zdrojov.

Parlament nedávno poukázal na skutočnosť1, že mnohé regióny Únie, predovšetkým tie, 
ktorých veľká časť príjmov pochádza z turistického ruchu, sú do veľkej miery závislé od 
dostupnosti lacnej leteckej dopravy, ktorá je podmienkou stáleho úspechu tohto významného 
odvetvia. Krajiny ako Cyprus, Grécko, Malta a najvzdialenejšie regióny Únie majú preto 
záujem o dosiahnutie spravodlivej rovnováhy medzi potrebou zabezpečiť prijatie účinných 
opatrení na zmiernenie účinkov zmeny klímy a trvalo udržateľnou lacnou leteckou dopravou.
                                               
1 Pozri správu p. Sudreovej o stratégii pre najvzdialenejšie regióny
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Na záver je potrebné podotknúť, že skúsenosti z prvého obdobia obchodovania naznačujú, že 
ceny povolení sa môžu dramaticky meniť, čo vedie k neistote tých, ktorí uvažujú o 
investovaní do úspory energie alebo projektov v oblasti obnoviteľnej energie, v dôsledku 
čoho sa takéto investície stávajú menej atraktívnymi.  Súčasťou nového systému by mali byť 
opatrenia na zabránenie špekuláciám, ktoré môžu mať vysoko škodlivé účinky, ako tomu 
v súčasnosti nasvedčuje situácia na iných trhoch od potravín až po ropu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(13) Ďalšie úsilie európskeho hospodárstva 
si okrem iného vyžaduje, aby zrevidovaný 
systém Spoločenstva fungoval s čo 
najvyšším stupňom hospodárskej účinnosti 
a na základe plne harmonizovaných 
podmienok prideľovania kvót v rámci 
Spoločenstva. Bezplatné prideľovanie kvót 
na základe referenčných kritérií 
a skutočnej výroby predstavuje 
hospodársky najefektívnejší systém, 
ktorým možno vytvoriť stimuly 
pre nízkouhlíkové technológie a 
dosiahnuť cieľ zníženia emisií. Tento 
princíp by mal eliminovať neočakávané 
zisky a zaručiť, že noví účastníci na trhu 
a hospodárstva s nadpriemerným rastom 
budú mať v rámci hospodárskej súťaže 
rovnakú pozíciu ako už existujúce 
zariadenia.

Odôvodnenie

Na vytvorenie nákladovo efektívneho a účinného systému obchodovania s emisiami, ktorý 
skutočne pomáha plniť ciele znižovania emisií pri minimálnych nákladoch, nie sú aukcie tou 
najlepšou možnosťou. Lepším systémom je prideľovanie kvót na základe referenčných kritérií 
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a skutočnej výroby, pretože umožní zabezpečiť ekologickú účinnosť pri minimálnych 
nákladoch, ako preukázali výsledky nedávnej štúdie Ecofys pre IFIEC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Všetky členské štáty budú musieť 
vynaložiť značné investície, aby do roku 
2020 znížili produkciu oxidu uhličitého vo 
svojich hospodárstvach a členské štáty, 
v ktorých príjem per capita značne 
zaostáva za priemerom Spoločenstva 
a ktorých hospodárstva sa snažia znížiť 
rozdiel oproti bohatším členským štátom, 
budú musieť na zlepšenie energetickej 
účinnosti vynaložiť značné úsilie. 
Vzhľadom na snahy o elimináciu 
narušení hospodárskej súťaže v rámci 
Spoločenstva a zabezpečenie najvyššieho 
možného stupňa hospodárskej účinnosti 
pri transformácií ekonomík EÚ na 
ekonomiky s nízkymi emisiami oxidu 
uhličitého nie je vhodné zaobchádzať 
s hospodárskymi odvetviami v 
jednotlivých členských štátoch v rámci 
systému Spoločenstva rôzne. Je preto 
nevyhnutné vyvinúť iné mechanizmy na 
podporu snáh členských štátov s relatívne 
nižším príjmom per capita 
a intenzívnejším očakávaným rastom. 
Podiel 90 % z celkového množstva kvót, 
ktoré budú vydražené, by sa mal rozdeliť 
medzi členské štáty na základe ich 
relatívneho emisného podielu v systéme 
Spoločenstva v roku 2005. 10 % z tohto 
množstva by sa malo prideliť týmto 
členským štátom na účely solidarity 
a rastu v Spoločenstve a použiť na 
zníženie emisií a prispôsobenie sa 
dôsledkom zmeny klímy. Pri rozdeľovaní 
týchto 10 % by sa mali zohľadniť úrovne 
príjmu per capita v roku 2005 

vypúšťa sa
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a perspektívy rastu členských štátov, 
pričom podiel má byť vyšší pre členské 
štáty s nízkym príjmom per capita a 
vysokou perspektívou rastu. Členské štáty 
s priemerným príjmom per capita, ktorý je 
o viac než 20 % vyšší ako priemerný 
príjem v Spoločenstve, by mali k tomuto 
rozdeleniu prispieť, s výnimkou prípadov, 
keď priame náklady na celkový balík 
odhadnuté v dokumente SEK(2008) 85 
prekračujú 0,7 % HDP.

Odôvodnenie

Táto úprava je potrebná, aby sa mohol prijať systém referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe úsilia vynaloženého na 
boj so zmenou klímy a na prispôsobovanie 
sa jej nevyhnutným následkom je vhodné 
využiť minimálne 20 % z výnosov z 
obchodovania s kvótami formou aukcie 
na zníženie emisií skleníkových plynov, na 
prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, 
na financovanie výskumu a vývoja 
v oblasti znižovania emisií a prispôsobenia 
sa zmene klímy, na vývoj obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade so záväzkom EÚ, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
20 %, na splnenie záväzku Spoločenstva 
zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť 
o 20 %, na zachytávanie a geologické 
ukladanie skleníkových plynov, na 
podporu Globálneho fondu energetickej 
účinnosti a obnoviteľnej energie, na 
opatrenia na zabránenie odlesňovaniu 
a uľahčenie prispôsobovania rozvojových 
krajín zmene klímy a riešenie sociálnych 
dosahov, ako napríklad prípadné zvýšenie 

vypúšťa sa
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cien elektriny pre domácnosti so stredným 
a nižším príjmom. Tento podiel je 
podstatne nižší ako očakávané čisté 
výnosy verejných orgánov z aukcie kvót, 
berúc do úvahy potenciálne znížený 
príjem z daní zo zisku spoločností. Okrem 
toho výnosy z aukcie kvót by sa mali 
použiť na pokrytie správnych výdavkov 
vynaložených na riadenie systému 
Spoločenstva. Je potrebné zahrnúť aj 
predpisy týkajúce sa monitorovania 
využívania fondov z aukcie na tieto účely. 
Členské štáty však nie sú zbavené 
povinnosti ustanovenej v článku 88 ods. 3 
Zmluvy o ES, v ktorom sa ukladá 
povinnosť oznamovať určité vnútroštátne 
opatrenia. Smernica sa nedotýka výsledku 
žiadnych budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré by sa mohli podniknúť v 
súlade s článkami 87 a 88 Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Táto úprava je potrebná, aby sa mohol prijať systém referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

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 

(16) Obchodovanie s emisnými kvótami je 
nástrojom, ktorý by mal pomôcť plniť 
ciele znižovania emisií CO2
pri minimálnych nákladoch. Prideľovanie 
bezplatných kvót na základe referenčných 
kritérií a skutočnej výroby vytvára 
potrebné podnety na zlepšovanie 
účinnosti. Náklady, ktoré v súvislosti 
s obchodovaním s emisnými kvótami 
vznikajú pre zúčastnené zariadenia a 
nepriamo aj pre spotrebiteľov, možno 
preto obmedziť na finančné prostriedky 
nutné na znižovanie emisií CO2 v súlade 
so stanoveným cieľom. Emisie CO2, ktoré 
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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.

sú povolené v súlade so stanoveným 
limitom, preto pre Spoločenstvo nebudú 
znamenať žiadne náklady. Náklady by 
vznikali iba v prípade, že by sa na ne 
vzťahoval budúci, prísnejší cieľ 
znižovania emisií. Takéto obmedzenie 
žiadnym spôsobom neohrozuje plnenie 
cieľov politiky v oblasti zmeny klímy. 
Dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2
možno zaručiť správnym stanovením 
referenčných kritérií. Celkový cieľ 
zníženia emisií bude možné dosiahnuť 
vďaka tomu, že referenčné kritériá sa 
môžu v nasledujúcich rokoch upravovať 
smerom nadol. Od roku 2013 by teda 
prideľovanie bezplatných kvót založené 
na referenčných kritériách a skutočnej 
výrobe malo byť hlavným pravidlom
v prípade všetkých odvetví a na celé 
obdobie.

Odôvodnenie

Na vytvorenie nákladovo efektívneho a účinného systému obchodovania s emisiami, ktorý 
skutočne pomáha plniť ciele znižovania emisií pri minimálnych nákladoch, nie sú aukcie tou 
najlepšou možnosťou. Lepším systémom je prideľovanie kvót na základe referenčných kritérií 
a skutočnej výroby, pretože umožní zabezpečiť ekologickú účinnosť pri minimálnych 
nákladoch, ako preukázali výsledky nedávnej štúdie Ecofys pre IFIEC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre ostatné odvetvia, na ktoré sa 
vzťahuje systém Spoločenstva, by sa mal 
vytvoriť prechodný systém, v ktorom by 
bezplatné pridelenie kvót v roku 2013 
predstavovalo 80 % z množstva, ktoré 
zodpovedá percentuálnemu podielu 
celkových emisií Spoločenstva v období od 
roku 2005 do roku 2007, ktoré dané 
zariadenia emitovali, ako podiel z 
celkového ročného množstva emisií 

vypúšťa sa
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v celom Spoločenstve. Množstvo bezplatne 
pridelených kvót by sa malo preto každý 
rok znižovať o rovnaké množstvo a to až 
do roku 2020, keď bezplatné kvóty 
prestanú prideľovať.

Odôvodnenie

Cena oxidu uhličitého by sa mala v plnom rozsahu zohľadniť v cene výrobkov, aby sa trh 
nasmeroval k spotrebe, ktorá má priaznivejšie účinky na klímu.  Bezplatné prideľovanie kvót 
narúša fungovanie trhových mechanizmov, zatiaľ čo obchodovaním so všetkými kvótami 
formou aukcie by sa predišlo množstvu byrokracie a zabezpečilo by sa odmeňovanie subjektov 
s najlepšími výsledkami.  Presun emisií CO2 a nespravodlivá konkurencia, ktorá hrozí 
európskej výrobe z krajín, ktoré sa nezaviazali k dodržiavaniu súhrnných medzinárodných 
dohôd o zmene klímy, by mala vyvažovať požiadavka na kvóty pre dovoz zo zahraničia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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 

(18) 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. Takéto 
pravidlá by nemali podporovať zvyšovanie 
emisií zo zariadení s nízkou účinnosťou.
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priemyselným zariadeniam. Tieto pravidlá 
by sa mali vzťahovať na nových 
účastníkov na trhu vykonávajúcich 
rovnaké činnosti ako existujúce 
zariadenia, ktoré sú príjemcami 
prechodne prideľovaných bezplatných 
kvót. Aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, nemali by sa novým účastníkom na 
trhu vyrábajúcim elektrickú energiu 
prideľovať žiadne bezplatné kvóty. Kvóty, 
ktoré zostali v rezerve pre nových 
účastníkov na trhu v roku 2020, by sa 
mali vydražiť.

Odôvodnenie

Základným mechanizmom prideľovania by mali byť referenčné kritéria založené na skutočnej 
výrobe v prípade všetkých odvetví. Z tohto dôvodu nie sú potrebné žiadne dodatočné 
ustanovenia týkajúce sa nových účastníkov a ďalších prvkov a môžu sa vypustiť. Prideľovanie 
kvót založené na referenčných kritériách a skutočnej spotrebe poskytuje priestor na rast 
účinných výrobcov na úkor neúčinných výrobcov a je na prospech celkového cieľa politiky 
týkajúcej sa klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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 v tretích krajinách,
kde priemysel nepodlieha porovnateľným 
obmedzeniam emisií uhlíka („presun“ 
emisií uhlíka) a zároveň by sa hospodársky 
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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.

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 zároveň zriadi systém prideľovania 
bezplatných kvót na základe referenčných 
kritérií odvetviam alebo pododvetviam, 
ktoré spĺňajú príslušné kritériá.

Odôvodnenie

Systém referenčných kritérií na základe najlepšej dostupnej technológie zabezpečuje 
najúčinnejšie a najhospodárnejšie riešenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2011 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30. júna 2010

(20) Komisia by preto mala najneskôr do 
júna 2010 preskúmať situáciu, 
skonzultovať stav so všetkými 
relevantnými sociálnymi partnermi a na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní predložiť správu spolu 
s príslušnými návrhmi. V tejto súvislosti by 
Komisia mala najneskôr do 30.júna 2009
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stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú. Energeticky 
náročným priemyselným odvetviam, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
presunu emisií uhlíka, by sa mohlo 
prideliť viac bezplatných kvót, resp. by 
bolo vhodné zaviesť účinný systém 
vyrovnávania oxidu uhličitého, ktorým by 
sa zariadenia Spoločenstva s významným 
rizikom presunu emisií uhlíka 
a zariadenia z tretích krajín dostali na 
porovnateľnú úroveň. Takýto systém by 
mohol uvaliť na dovozcov požiadavky, 
ktoré by neboli o nič priaznivejšie ako 
požiadavky vzťahujúce sa na zariadenia 
v rámci EÚ, napríklad vyžadovať 
odovzdávanie kvót. Taký postup však musí 
byť v súlade s princípmi Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (UNFCCC), predovšetkým 
s princípom spoločných, no 
diferencovaných zodpovedností 
a príslušných schopností, s ohľadom na 
konkrétnu situáciu v najmenej 
rozvinutých krajinách. Musí byť tiež v 
súlade s medzinárodnými záväzkami 
Spoločenstva vrátane dohody WTO.

stanoviť, v prípade ktorých energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
pododvetví by mohol hroziť presun emisií 
uhlíka. Základom analýzy by mal byť 
odhad neschopnosti premietnuť náklady na 
potrebné kvóty do cien produktov bez toho, 
aby došlo k výraznej strate trhového 
podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré podobné kroky na 
zníženie emisií nepodnikajú.

Odôvodnenie

Prijatie systému referenčných kritérií povedie k minimalizácii rizika presunu emisií CO2. Nie 
je však jasné, prečo sa určovanie odvetví, na ktoré by sa mohol tento presun vzťahovať, 
predpokladá až na rok 2010. Oddialil by sa tak prísun potrebných investícií. Na prijatie 
rozhodnutia by mal Komisii stačiť rok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k ostatným priemyselným odvetviam, ktoré 
dočasne využívajú bezplatné kvóty, a nie 
ako k výrobcom elektrickej energie. To 
znamená, že je potrebné prideliť 80 % 
bezplatných kvót v roku 2013, no potom sa 
množstvo bezplatne pridelených kvót pre 
odvetvie leteckej dopravy bude musieť 
každoročne znižovať o rovnaké množstvo 
a v roku 2020 sa už bezplatné kvóty 
nebudú prideľovať. Spoločenstvo a jeho 
členské štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 
preskúmania systému Spoločenstva.]

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave tak, aby sa 
zohľadnila jej schopnosť nájsť v 
strednodobom až dlhodobom horizonte 
náhradné palivá. To znamená, že je 
potrebné prideliť 80 % bezplatných kvót 
v roku 2013, no potom sa množstvo 
bezplatne pridelených kvót pre odvetvie 
leteckej dopravy bude musieť každoročne 
znižovať o rovnaké množstvo a v roku 
2020 sa už bezplatné kvóty nebudú 
prideľovať. Spoločenstvo a jeho členské 
štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 
preskúmania systému Spoločenstva.
Komisia by mala prijať všetky opatrenia 
potrebné na zmiernenie možných 
negatívnych hospodárskych a sociálnych 
účinkov na najvzdialenejšie regióny a 
ostrovy Európskej únie (vrátane malých 
ostrovov členských štátov) a riedko 
osídlené severné oblasti, na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 

(34) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
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1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Komisia by mala 
mať právomoc prijímať opatrenia týkajúce 
sa aukcie kvót, prechodného prideľovania 
kvót v rámci celého Spoločenstva, 
monitorovania emisií, podávania správ 
o emisiách a overovania emisií, akreditácie 
overovateľov a implementácie 
harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa 
projektov. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný charakter a ich cieľom je 
zmeniť a doplniť menej podstatné prvky 
tejto smernice a doplniť túto smernicu 
pridaním alebo úpravou nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Komisia by mala 
mať právomoc prijímať opatrenia týkajúce 
sa prideľovania kvót v rámci systému 
referenčných kritérií, monitorovania 
emisií, podávania správ o emisiách 
a overovania emisií, akreditácie 
overovateľov a implementácie 
harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa 
projektov. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný charakter a ich cieľom je 
zmeniť a doplniť menej podstatné prvky 
tejto smernice a doplniť túto smernicu 
pridaním alebo úpravou nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

Odôvodnenie

Neexistuje prechodné bezplatné prideľovanie kvót, pretože systém referenčných kritérií sa má 
uplatňovať aj na energeticky náročné priemyselné odvetvia. V rámci systému referenčných 
kritérií by sa obchodovanie s kvótami formou aukcie malo uskutočňovať iba vtedy, ak 
zariadenia nespĺňajú referenčné kritériá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 9a - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ak množstvo kvót, ktoré sa v súlade s 
druhou vetou článku 10a ods. 2 dodatočne 
pridelili prevádzkovateľom v konkrétnom 
odvetví, presiahne v dôsledku zvýšenia 
výroby množstvo kvót, ktoré vrátili 
prevádzkovatelia v tomto odvetví z dôvodu 
zníženia výroby v súlade s úpravami 
ex post, znížia sa referenčné kritériá pre 
toto konkrétne odvetvie v roku 
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nasledujúcom po roku, keď došlo k tejto 
nerovnováhe, v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
[23 ods. 3] spôsobom, ktorý zabezpečí 
dosiahnutie celkového zníženia emisií, na 
ktoré sa vzťahuje článok 9. Na účely tohto 
odseku informujú príslušné orgány 
každoročne do 30. apríla Komisiu, či 
došlo k prekročeniu množstva emisných 
kvót.

Odôvodnenie

Prideľovanie bezplatných kvót s úpravami ex post podľa skutočnej výroby umožňuje 
dosiahnuť cieľ zníženia CO2 a zabezpečiť účinný rast, ako aj zamedziť neočakávaným ziskom 
(ako vyplýva zo štúdie Ecofys o metóde IFIEC). V prípade zvýšenej výroby môže úprava 
ex post zahrnúť dodatočné kvóty za jeden rok. Musí sa však zabezpečiť splnenie celkového 
cieľa. Preto ak pridelené kvóty prekročia plán, rozličné referenčné kritériá sa upravia 
smerom nadol podľa opravného mechanizmu, ktorý sa vytvorí v súlade s článkom 23 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10
Obchodovanie s kvótami formou aukcie

1. So všetkými kvótami, ktoré nie sú 
pridelené bezplatne v súlade s článkom 
10a, budú členské štáty od roku 2013 
obchodovať formou aukcie.
2. Celkové množstvo kvót, s ktorým 
obchoduje každý členský štát formou 
aukcie, má toto zloženie:
a) 90 % celkového množstva kvót, s 
ktorými sa má obchodovať formou 
aukcie, rozdelených medzi členské štáty 
podielom, ktorý je totožný s podielom 
overených emisií príslušného členského 
štátu podľa systému Spoločenstva v roku 

vypúšťa sa
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2005;
b) 10 % celkového množstva kvót, s 
ktorými sa má obchodovať, rozdelených 
medzi určité členské štáty na účely 
solidarity a rastu v Spoločenstve, čím sa 
zvýši množstvo kvót, s ktorými tieto 
členské štáty obchodujú formou aukcie 
podľa písm. a) na základe percentuálnych 
podielov uvedených v prílohe IIa.
Na účely písmena a) sa podiel členských 
štátov, ktoré sa nezúčastnili na systéme 
Spoločenstva v roku 2005, vypočíta na
základe ich overených emisií systému 
Spoločenstva podľa systému Spoločenstva 
v roku 2007.
V prípade potreby sa percentuálne podiely 
uvedené v písm. b) prvého pododseku 
primerane upravia, aby prerozdelenie 
predstavovalo 10 %.
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:
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;
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 %;
c) na zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, najmä z uhoľných 
elektrární;
d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;
e) na pomoc rozvojovým krajinám 
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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.
4. Členské štáty zahrnú informácie 
o využití príjmov na každý z uvedených 
účelov do svojich správ predložených 
podľa rozhodnutia č. 280/2004/ES.
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.
Aukcie sa skoncipujú tak, aby 
prevádzkovatelia, a najmä malé a stredné 
podniky, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva, mali zabezpečený úplný 
prístup a aby iní účastníci neohrozovali 
priebeh aukcie. Toto opatrenie, ktorého 
cieľom je zmeniť a doplniť menej 
podstatné prvky tejto smernice jej 
doplnením, sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].“

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS znamená pre všetkých spotrebiteľov maximálne 
náklady bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Neznamená to nič iného ako novú daň 
z CO2, ktorú budú musieť spotrebitelia platiť. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne v 
prospech spotrebiteľov EÚ a aby sa ceny energií zachovali  v rozmedzí o 20 – 30 EUR/MWh 
nižšej, pričom by sa nemala spochybniť účinnosť ETS, nemalo by byť základom obchodovanie 
formou aukcie. Bezplatné prideľovanie vychádzajúce z referenčných kritérií a skutočnej 
výroby môže byť úsporným a ekologicky účinným nástrojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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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. Od roku 2013 budú členské štáty 
prideľovať všetky kvóty bezplatne na celé 
obdobie. Komisia prijme do 30.júna 2009
plne harmonizované vykonávacie pravidlá 
pre celé Spoločenstvo, ktoré sa týkajú 
harmonizovaného prideľovania kvót 
uvedených v odsekoch 2 a 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].

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]. Vymedzenie 
odvetví, na ktoré sa smernica vzťahuje, 
však predstavuje podstatný prvok, a každá 
ich zmena bude preto prijatá formou 
nariadenia.

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

Opatreniami uvedenými v prvom 
pododseku sa 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, a na druhej strane nemotivuje 
k zvyšovaniu emisií.

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 
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v zmysle uvedenej dohody.

Odôvodnenie

Obchodovanie s kvótami formou aukcie nie je potrebné na dosiahnutie cieľa EÚ týkajúceho 
sa zníženia emisií CO2. Spôsobilo by to radikálne zvýšenie ceny energie, poškodila by sa 
konkurencieschopnosť priemyslu a oslabila kúpna sila spotrebiteľov.  Lepším riešením je 
bezplatné prideľovanie súvisiace s referenčnými kritériami platnými v celej EÚ a úprava ex-
post (pri zohľadnení skutočnej výroby).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

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

2. Zariadeniam sa prideľujú kvóty v počte 
zodpovedajúcom aritmetickému súčinu 
očakávaného priemeru ročného objemu 
výroby, príslušného referenčného kritéria 
zariadenia a počtu kalendárnych rokov 
v rámci alokačného obdobia od uvedenia 
zariadenia do prevádzky. Ak sa objem 
výroby v ktoromkoľvek kalendárnom roku 
odkloní od očakávanej priemernej ročnej 
výroby, v prípade poklesu výroby 
prevádzkovateľ vráti do 30. apríla 
nasledujúceho roku príslušnému orgánu 
počet kvót, ktorý sa rovná násobku 
zníženého objemu výroby a referenčného 
kritéria prideleného zariadeniu. V prípade 
zvýšenia výroby príslušný orgán pridelí na 
požiadanie do 30. apríla nasledujúceho 
roku dodatočné kvóty na základe 
rovnakého výpočtu. Referenčné kritériá sa 
stanovujú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
[23 ods. 3]. Zohľadňujú technický 
potenciál znižovania emisií príslušných 
zariadení. Emisie súvisiace s výrobným 
procesom, ktorým nie je možné z 
technického hľadiska zabrániť, sa pri 
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určovaní referenčného kritéria neznižujú. 
Rovnako sa postupuje pri odpadových 
plynoch, ktorých vzniku sa nemožno 
vyhnúť. Keď sa odpadový plyn používa 
ako palivo, kvóty by sa mali prideliť 
prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré 
vyrába odpadový plyn, v súlade s 
rovnakými zásadami prideľovania, ako sú 
zásady uplatňované podľa tohto odseku.

Odôvodnenie

V súlade s referenčným kritériom platným v celej EÚ by prideľovanie kvót malo byť bezplatné 
a malo by sa upravovať ex post podľa skutočnej výroby. Táto metóda prideľovania vytvára 
účinný a nákladovo efektívny nástroj zameraný na ochranu klímy, ktorý je prínosný pre celé 
hospodárstvo. Tento vzor prideľovania sa stanovuje v novom odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a  odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. a) Ak pre niektoré výrobky alebo 
procesy neboli stanovené žiadne 
referenčné kritériá v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou podľa článku [23 
ods. 3], príslušnému zariadeniu sa 
pridelia emisné kvóty na základe ročného 
priemeru prideľovania kvót pre druhé 
obdobie obchodovania v rámci systému 
ETS, pričom tento priemer sa upraví 
podľa lineárneho faktora v súlade s 
článkom 9. Vezme sa do úvahy technický 
potenciál znižovania emisií príslušných 
zariadení.

b) Ak sa na výrobky alebo procesy 
nevzťahuje druhé obdobie obchodovania 
v rámci systému ETS, uplatní sa ochrana 
predchádzajúceho stavu (grandfathering).
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Odôvodnenie

Je nutné vychádzať z toho, že referenčné kritériá sa v súčasnosti nemohli všeobecne stanoviť 
pre všetky výrobky a procesy. Týka sa to aj vysoko špecifikovaných výrobkov, ktoré tvoria 
malý podiel emisií v rámci systému ETS. Takýmto zariadeniam treba prideľovať kvóty na 
emisie CO2 v súlade s prístupom ochrany predchádzajúceho stavu (grandfathering).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

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. Vysokoúčinným zariadeniam na 
kombinovanú výrobu tepla a energie 
(CHP) v zmysle smernice 2004/8/ES sa na 
základe referenčného kritéria udeľujú na 
neobmedzené obdobie bezplatné kvóty na 
výrobu energie a tepla.

Odôvodnenie

Kombinovaná výroba tepla a energie je základným prvkom ochrany klímy. Zachovanie a 
rozširovanie vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a energie vyžaduje a podporuje 
smernica 2004/8/ES. Bolo by neproduktívne, ak by obchodovanie formou aukcie vytváralo 
dodatočnú záťaž. V mnohých prípadoch by podpora CHP zo strany príslušných členských 
štátov nepriniesla očakávané výsledky, výroba existujúcich CHP by sa znížila a budúce 
rozšírenie by sa nemuselo zrealizovať. V prípade, že obchodovanie formou aukcie by bolo 
zásadou mechanizmu prideľovania kvót výrobcom elektrickej energie, takéto vyňatie CHP z 
obchodovania formou aukcie by podporilo ochranu klímy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obchodovanie s kvótami CO2 formou aukcie, pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, je z 
hľadiska nákladov pre spotrebiteľov nepotrebná záťaž. Bezplatný mechanizmus prideľovania 
kvót založený na referenčných kritériách a skutočnej výrobe predstavuje účinnejší systém 
obchodovania s emisnými kvótami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a  odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS znamená pre všetkých spotrebiteľov maximálne 
náklady bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Neznamená to nič iného ako novú daň 
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z CO2, ktorú budú musieť spotrebitelia platiť. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne v 
prospech spotrebiteľov EÚ a aby sa ceny energií zachovali  v rozmedzí o 20 – 30 EUR/MWh 
nižšej, pričom by sa nemala spochybniť účinnosť ETS, nemalo by byť základom obchodovanie 
formou aukcie. Bezplatné prideľovanie vychádzajúce z referenčných kritérií a skutočnej 
výroby môže byť úsporným a ekologicky účinným nástrojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a  odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS znamená pre všetkých spotrebiteľov maximálne 
náklady bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Neznamená to nič iného ako novú daň 
z CO2, ktorú budú musieť spotrebitelia platiť. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne v 
prospech spotrebiteľov EÚ a aby sa ceny energií zachovali  v rozmedzí o 20 – 30 EUR/MWh 
nižšej, pričom by sa nemala spochybniť účinnosť ETS, nemalo by byť základom obchodovanie 
formou aukcie. Bezplatné prideľovanie vychádzajúce z referenčných kritérií a skutočnej 
výroby môže byť úsporným a ekologicky účinným nástrojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
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Článok 10a  odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každé tri roky určí odvetvia, na 
ktoré sa odkazuje v odseku 8.
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní s menej účinnými 
zariadeniami v oblasti emisií CO2 mimo 
Spoločenstva, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:
a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov;
b) mieru, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoje úrovne emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií;
c) štruktúru trhu, príslušný geografický 
trh a príslušný trh s výrobkami, vystavenie 
odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;
d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, 
mimo EÚ v príslušných odvetviach.
S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov 
vyplývajúce zo systému Spoločenstva 
možno premietnuť do cien, je možné 
vychádzať okrem iného z odhadov 
neuskutočneného predaja v dôsledku 
zvýšenia ceny CO2 alebo z dosahu na 
rentabilnosť dotknutých zariadení.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS znamená pre všetkých spotrebiteľov maximálne 
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náklady bez ďalšieho prínosu k znižovaniu emisií CO2. Neznamená to nič iného ako novú daň 
z CO2, ktorú budú musieť spotrebitelia platiť. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR ročne v 
prospech spotrebiteľov EÚ a aby sa ceny energií zachovali  v rozmedzí o 20 – 30 EUR/MWh 
nižšej, pričom by sa nemala spochybniť účinnosť ETS, nemalo by byť základom obchodovanie 
formou aukcie. Bezplatné prideľovanie vychádzajúce z referenčných kritérií a skutočnej 
výroby môže byť úsporným a ekologicky účinným nástrojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10b
Opatrenia na podporu niektorých 
energeticky náročných odvetví v prípade 
presunu emisií CO2

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

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

— do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.

vypúšťa sa
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Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie 
pravidlá.“

Odôvodnenie

Väčšinu týchto problémov vyrieši systém referenčných kritérií. So zreteľom na výrazne sa 
zvyšujúce ceny energie systém referenčných kritérií dodatočne podporuje investície do 
účinnejších technológií. Predstavuje to ďalšiu konkurenčnú výhodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

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 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

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 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 2.

Odôvodnenie

Táto úprava je potrebná, aby sa mohol prijať systém referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
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Článok 11 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty a Komisia zabezpečujú, 
aby sa regionálnym orgánom poskytovali 
príslušné informácie o zariadeniach na 
ich území, ktoré im umožnia posúdiť 
účinok prostriedkov z Európskeho fondu 
pre regionálny rozvoj alebo Kohézneho 
fondu vynaložených na pomoc podnikom 
prevádzkujúcim zariadenia pri prestavbe 
svojich technológií na využívanie čistých 
alebo obnoviteľných zdrojov energie.
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