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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) Článok 10 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„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 
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 



PE409.650v01-00 4/65 AM\734732SK.doc

SK

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 
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 



AM\734732SK.doc 5/65 PE409.650v01-00

SK

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 prijíma 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie formou aukcie v rámci ETS znamená maximálne náklady pre všetkých 
spotrebiteľov bez ďalšieho úžitku z hľadiska zníženia emisií CO2. Neznamená to nič menej ako 
novú daň z emisií CO2, ktorú zaplatia spotrebitelia. Aby sa ušetrilo až 55 miliárd EUR pre 
spotrebiteľov v EÚ a aby sa zachovali ceny za energiu v rozmedzí o 20 – 30 €/MWh nižšie bez 
spochybňovania účinnosti systému ETS, tento systém by sa nemal zakladať na obchodovaní 
formou aukcie. Bezplatné prideľovanie vychádzajúce z referenčných kritérií a skutočnej 
výroby môže ustanoviť hospodárny a ekologicky účinný nástroj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Anne Laperrouze

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. So všetkými kvótami, ktoré nie sú 
pridelené bezplatne v súlade s článkom 
10a, bude agentúra Spoločenstva od roku 
2013 obchodovať formou aukcie.

2. Celkové množstvo kvót, s ktorým 
obchoduje každý členský štát formou 
aukcie, má toto zloženie:
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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 
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:

3. 100 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie 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;

a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
vrátane príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie a Fondu bezuhlíkovej 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 

b) na vývoj v oblasti obnoviteľných energií 
s cieľom splniť záväzok Spoločenstva, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 
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využívať 20 % obnoviteľných energií a na 
splnenie záväzku Spoločenstva zvýšiť do 
roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %;

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;

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

ca) na vývoj čistých nosičov energie; 
d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

e) na pomoc rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy;

e) na pomoc niektorým členským štátom 
pri podpore solidarity a rastu 
v Spoločenstve, ktorá nepredstavuje viac 
ako 10 % príjmov z obchodovania formou 
aukcie pre tieto členské štáty ako celok 
a 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

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.

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva, na ktoré sa 
vyčlení najviac [x %, hodnota sa stanoví 
neskôr]z celkových príjmov
z obchodovania formou aukcie.

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

4. Komisia zahrnie 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. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijíma 
v súlade s regulačným postupom 

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
23 ods. 3) o harmonograme, správe a iných 
aspektoch obchodovania formou aukcie, 
aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby bol vytvorený trvalo 
likvidný a transparentný trh.
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s kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“
Na to, aby sa dosiahli uvedené ciele, musí 
byť nariadenie uvedené v prvom 
pododseku založené na týchto zásadách:
- použitie jednotného systému, ktorý musí 
byť prístupný z diaľky, efektívny, 
dostupný za prijateľnú cenu a riadený 
jedným manažérom na úrovni 
Spoločenstva s cieľom zabezpečiť jeho 
integritu, 
- aukcie musia byť prístupné z minimálne 
náklady všetkým zúčastneným stranám, 
ktoré predložia dôkaz o solventnosti 
a vlastníctve otvoreného účtu v registri 
kvót,
- v nariadení sa musí stanoviť rozvrh 
objemov, ktoré sa majú vydražiť, v súlade 
s kalendárom splátok pre kvóty a 
s obmedzeniami toku peňazí uvalenými na 
podniky; v kalendári sa musí vylúčiť 
možnosť konania len jednej aukcie za 
celé predmetné obdobie. 
V nariadení sa stanoví trhový dozor 
vykonávaní jestvujúcou alebo budúcou 
organizáciou, ktorej úlohy budú podobné 
úlohám orgánov Spoločenstva pre trhový 
dozor. 

Or. fr

Odôvodnenie

Aukcie sa musia realizovať na úrovni Spoločenstva a nie jednotlivo členskými štátmi. EÚ 
musí investovať viac do technológií súvisiacich s energetikou a znižovaním emisií CO2
potrebných na vytvorenie predpokladov na znižovanie emisií CO2 v období do roku 2050. Ak 
sa príjmy použijú na úrovni Spoločenstva, európsky výskum bude možné riadne zorganizovať 
a tým aj dosiahnuť rovnocenné postavenie napríklad s výskumom v USA a Japonsku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Caroline Lucas

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 budú členské štáty 
od roku 2013 obchodovať formou aukcie.

Or. en

Odôvodnenie

Cena uhlíka by mala byť plne započítaná do výrobku, aby nasmerovala trh k spotrebe 
šetrnejšej voči životnému prostrediu. Prideľovanie bezplatných kvót narúša fungovanie 
trhového mechanizmu, pretože obchodovanie so všetkými kvótami formou aukcie by 
najefektívnejšie ušetrilo množstvo byrokracie a odmenilo by subjekty s najlepšími výsledkami. 
Presun emisií CO2 a nekalú hospodársku súťaž voči európskym výrobcom zo strany krajín, 
ktoré neprijali komplexnú medzinárodnú dohodu o zmene klímy, by mala vyvážiť požiadavka 
dovozu kvót zo zahraničia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Jens Holm

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 budú členské štáty 
od roku 2013 obchodovať formou aukcie.

Or. en
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Odôvodnenie

Aukcie všetkých kvót by sa mali bezodkladne stať všeobecným pravidlom. Tento krok je 
potrebný, aby sa podnikom poskytli účinné stimuly, ktoré obmedzia náklady na životné 
prostredie vznikajúce v súvislosti s ich výrobou. Sedemročné prechodné obdobie podnikom 
umožní vyhýbať sa riešeniu nákladov na životné prostredie vyplývajúcich z ich činností príliš 
dlhé obdobie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Richard Seeber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Celkové množstvo kvót, s ktorým 
obchoduje každý členský štát formou 
aukcie, má toto zloženie:

2. Celkové množstvo kvót, s ktorým 
obchoduje každý členský štát formou 
aukcie, je totožné s podielom overených 
emisií príslušného členského štátu podľa 
systému Spoločenstva v roku 2005.

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 
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.

Na tieto účely 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.
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V prípade potreby sa percentuálne podiely 
uvedené v písm. b) prvého pododseku 
primerane upravia, aby prerozdelenie 
predstavovalo 10 %.

Or. en

Odôvodnenie

Ods. 2: Nástroje klimatickej politiky ako napríklad systém EÚ ETS by mali jasne uvádzať 
rovnaké podmienky. Otázkami súdržnosti sa zaberajú iné politické nástroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Celkové množstvo kvót, s ktorým 
obchoduje každý členský štát formou 
aukcie, má toto zloženie:

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 
2005;

a) 45 % 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 
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.

b) 5 % 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.

ba) 50 % celkového množstva kvót, 
s ktorými sa má obchodovať, sa vyčlení 
Komisii na aukcie s cieľom financovať 
znižovanie emisií skleníkových plynov, 
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zamedzovanie odlesňovaniu a degradácii 
pôdy a prispôsobovanie sa zmene klímy 
v štátoch, ktoré nie sú zmluvné strany 
uvedené v prílohe I UNFCCC.

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.

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 %.

V prípade potreby sa percentuálne podiely 
uvedené v písm. b) prvého pododseku 
primerane upravia, aby prerozdelenie 
predstavovalo 5 %.

Or. en

Odôvodnenie

Najmenej 50 % príjmov s aukcií by sa malo vyčleniť na financovanie klimatických opatrení 
v rozvojových krajinách.  Na zabránenie problémom týkajúcim sa ročných rozpočtových 
postupov v členských štátoch by Komisia mala vydražiť príslušný podiel kvót a použiť ich na 
tento účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Urszula Krupa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Celkové množstvo kvót, s ktorým 
obchoduje každý členský štát formou 
aukcie, má toto zloženie:

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 
2005;

a) 70 % 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 
2005;
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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.

b) 30 % 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. 

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 %.

V prípade potreby sa percentuálne podiely 
uvedené v písm. b) prvého pododseku 
primerane upravia, aby prerozdelenie 
predstavovalo 30 %.

Or. pl

Odôvodnenie

Navrhovaných 10 % kvót, ktoré sa majú distribuovať na účely solidarity a rastu v rámci 
Spoločenstva, sú neprimerané požiadavkám rozvoja krajín, ktoré sa už roky snažia prekonať 
hospodársku zaostalosť, a v prípadoch, ak rýchla konverzia ekonomiky na alternatívne 
energetické zdroje nie je realistická zo sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho 
hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 

a) 80 % celkového množstva kvót, 
s ktorými sa má obchodovať formou 
aukcie, rozdelených medzi členské štáty 
podielom, ktorý je totožný s podielom 
priemerných overených emisií príslušného 
členského štátu podľa systému 
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2005; Spoločenstva v rokoch 2005-2007;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie realistických emisných trendov v členských štátoch a na zabránenie 
rozdielom, ktoré vznikajú v dôsledku klimatických podmienok, napr. teplých zím atď., mal by 
sa použiť prístup na základe trojročného obdobia (priemer rokov 2005-2007), v ktorom by sa 
mohli ročné variácie emisií vyhladiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Konrad Szymański

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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
2005;

a) 80 % celkového množstva kvót, 
s ktorými sa má obchodovať formou 
aukcie, rozdelených medzi členské štáty 
podielom, ktorý je totožný s podielom 
priemerných overených emisií príslušného 
členského štátu podľa systému 
Spoločenstva v rokoch 2005-2007;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie realistických emisných trendov v členských štátoch a na zabránenie 
rozdielom, ktoré vznikajú v dôsledku klimatických podmienok, napr. teplých zím atď., mal by 
sa použiť prístup na základe trojročného obdobia (priemer rokov 2005-2007), v ktorom by sa 
mohli ročné variácie emisií vyhladiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Riitta Myller

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 
2005;

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 rokoch 2005 až 2007;

Or. fi

Odôvodnenie

Namiesto použitia údajov z jedného roka by sa mala distribúcia emisných kvót vypočítavať na 
základe priemerných hodnôt z najmenej dvoch rokov. Množstvá emisií sa môžu z roka na rok 
meniť aj z prirodzených príčin: znamená to, že ako referenčný bod by sa malo použiť určité 
obdobie a nielen jeden rok. V návrhu Komisie sa ďalej uvádza, že Komisia by bola ochotná 
započítať emisie z roku 2006 do porovnaní, keď budú údaje k dispozícii.

Je dôležité zohľadniť, že ak sa ako základ výpočtu použijú údaje z viacerých rokov, neovplyvní 
to emisné kvóty Spoločenstva ako celok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 

a) 90 % celkového množstva kvót, 
s ktorými sa má obchodovať formou 
aukcie, rozdelených medzi členské štáty 
podielom, ktorý je totožný s podielom 
priemerných overených emisií príslušného 
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štátu podľa systému Spoločenstva v roku 
2005;

členského štátu podľa systému 
Spoločenstva v rokoch 2005-2007;

Or. en

Odôvodnenie

Namiesto jedného roka by sa malo na výpočet kvót určených na aukcie v systéme EÚ ETS 
použiť dlhšie obdobie, aby bolo možné vyrovnať ročné výkyvy spôsobené prirodzenými 
príčinami.

Uplatňovanie referenčného obdobia pri prideľovaní kvót v aukciách by nezmenilo ani 
maximálny celkový objem emisií podľa ETS, ani tzv. spoločné úsilie členských štátov 
v odvetviach, ktorých sa ETS netýka. Komisia sa už v dôvodovej správe v poznámke pod 
čiarou 11 vyjadrila, že je ochotná uvažovať o uplatňovaní priemerných overených emisií 
v rokoch 2005-2006 ako základu kalkulácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Peter Liese

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Nie je dôvod zavádzať mechanizmus solidarity medzi členskými štátmi v rámci klimatickej 
politiky. Solidarita sa v Európskej únii uplatňuje prostredníctvom jestvujúcich finančných 
nástrojov, akými sú napríklad štrukturálne fondy alebo príspevky do rozpočtu Spoločenstva. 
Predkladateľ podporuje spravodajkyňu v úsilí o to, aby sa významná časť získaných 
finančných prostriedkov použila v tretích – a najmä rozvojových – krajinách. Toto je ďalší 
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dôvod, pre ktorý je toto ustanovenie zbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) 10 % celkového množstva kvót, 
s ktorými sa má obchodovať, rozdelených 
medzi členské štáty v súlade s výsledkami 
dosiahnutými v období medzi 
východiskovým rokom Kjótskeho 
protokolu a rokom 2005 s cieľom 
zohľadniť úsilie vynaložené do dátumu 
zavedenia systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

V zmysle záverov z jarnej Európskej rady z roku 2007 a 2008 je potrebné zaviesť prístup, 
ktorý riadne zohľadní dosiahnuté výsledky jednotlivých krajín pri uplatňovaní Kjótskeho 
protokolu. Toto je jasne definované v návrhu na pridanie ďalších 10 percent celkového 
objemu kvót do aukcií medzi členskými štátmi na základe dosiahnutých výsledkov medzi 
základným rokom (rokmi) Kjótskeho protokolu a rokom 2005. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Konrad Szymański

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) 10 % celkového množstva kvót, 
s ktorými sa má obchodovať, rozdelených 
medzi členské štáty v súlade s výsledkami 
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dosiahnutými v období medzi 
východiskovým rokom Kjótskeho 
protokolu a rokom 2005 s cieľom 
zohľadniť úsilie vynaložené do dátumu 
zavedenia systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

V zmysle záverov z jarnej Európskej rady z roku 2007 a 2008 je potrebné zaviesť prístup, 
ktorý riadne zohľadní dosiahnuté výsledky jednotlivých krajín pri uplatňovaní Kjótskeho 
protokolu. Toto jej jasne definované v návrhu na pridanie ďalších 10 percent celkového 
objemu kvót do aukcií medzi členskými štátmi na základe dosiahnutých výsledkov medzi 
základným rokom (rokmi) Kjótskeho protokolu a rokom 2005. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Johannes Blokland

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

Na účely písmena a) sa podiel členských 
štátov, ktoré sa nezúčastnili na systéme 
Spoločenstva v roku 2005 alebo 2006, 
vypočíta na základe ich overených emisií 
systému Spoločenstva podľa systému 
Spoločenstva v roku 2007.

Or. en

Odôvodnenie

Namiesto jedného roka by sa malo na výpočet kvót určených na aukcie v systéme EÚ ETS 
použiť dlhšie obdobie, aby bolo možné vyrovnať ročné výkyvy spôsobené prirodzenými 
príčinami. Uplatňovanie referenčného obdobia pri prideľovaní kvót v aukciách by nezmenilo 
ani maximálny celkový objem emisií podľa ETS, ani tzv. spoločné úsilie členských štátov 
v odvetviach, ktorých sa ETS netýka. Komisia sa už v dôvodovej správe v poznámke pod 
čiarou 11 vyjadrila, že je ochotná uvažovať o uplatňovaní priemerných overených emisií 
v rokoch 2005-2006 ako základu kalkulácie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Johannes Lebech

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak členský štát nesplní cieľ zníženia 
emisií na príslušný rok stanovený 
v [rozhodnutí o spoločnom úsilí] v zmysle 
článku 3 a prílohy tohto rozhodnutia, 
objem kvót rovný rozdielu medzi 
skutočným a plánovaným znížením 
v príslušnom roku sa odčíta od objemu 
kvót tohto členského štátu v zmysle článku 
9a a 10 tejto smernice. Odčítané kvóty sa 
rozdelia a vydražia medzi členskými štátmi 
v súlade s [rozhodnutím o spoločnom 
úsilí], aby sa neporušil limit stanovený 
v systéme Spoločenstva.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Dorette Corbey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia rozdeľuje príjmy získané 
z aukcií kvót medzi členské štáty v pomere 
k prideleným kvótam podľa 
prideľovacieho vzorca v prílohe IIa.

Or. nl
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Odôvodnenie

Všetky členské štáty získajú proporčný podiel z výnosov z aukcií organizovaných na úrovni 
Spoločenstva. Ak by sa rozhodlo o tom, že aukciu vykonajú jednotlivé členské štáty, išlo by 
o dobrý spôsob zabezpečenia toho, aby každý členský štát dostal svoj spravodlivý podiel 
z výnosov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Johannes Blokland

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. 80 % príjmov z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 vrátane
všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku sa použije na zníženie 
negatívnych vplyvov systému Spoločenstva 
na hospodárstvo. Členské štáty môžu 
použiť príjmy na kompenzácie 
spotrebiteľom za vyššie ceny 
a spoločnostiam za vyššie náklady. Môžu 
sa riešiť aj sociálne aspekty ako napríklad 
možný vplyv zvýšenia ceny elektrickej 
energie na domácnosti s nízkymi 
a strednými príjmami. 
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 na 
tieto účely s prioritou podľa tohto 
poradia:

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) na predchádzanie odlesňovaniu najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách, a na 
podporu nového zalesňovania a obnovy 
lesov;
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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 %;

b) na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny 
klímy a na uľahčenie prispôsobovania sa 
rozvojových krajín dôsledkom zmeny 
klímy;

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

c) na dočasnú podporu zachytávania 
a geologického ukladania skleníkových 
plynov, najmä z uhoľných elektrární; a

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

d) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

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

Odôvodnenie

Vyčlenenie príjmov zvyšuje sociálne náklady na plnenie klimatických cieľov, keďže by boli 
obmedzené možnosti členských štátov vyrovnať zvýšené ceny uhlíka kompenzovaním 
spotrebiteľov daňami z príjmu alebo nižším zdanením spoločností. Malo by sa preto vyčleniť 
len 20 % výnosov z aukcií. Zabránenie odlesňovaniu a investovanie do prispôsobovania sa 
zmene klímy sú teda najdôležitejšie spôsoby investovania. Odlesňovanie je významným 
zdrojom emisií CO2 a má za následok veľkú stratu biodiverzity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Peter Liese

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 vrátane 
všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku sa použijú 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, ako aj

- trvalo udržateľné využívanie lesných 
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) polovica na zníženie emisií v Európskej 
únii a v iných krajinách, ktoré ratifikujú 
budúcu medzinárodnú dohodu, napr. 
prostredníctvom vývoja a výskumu, 
umiestňovania energeticky účinných 
výrobkov na trh, zníženia daní a poplatkov 
na ekologické technológie ako napríklad 
ekologické spôsoby dopravy ako 
autobusová a železničná doprava, a na 
prevod technológií do krajín, ktoré 
ratifikovali budúcu medzinárodnú 
dohodu, napr. prostredníctvom 
Globálneho fondu energetickej účinnosti 
a obnoviteľnej energie; a

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

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

Odôvodnenie

Autor tohto PDN súhlasí so všeobecným prístupom spravodajkyne, ale chcel by ho ešte ďalej 
zlepšiť. Cieľom Parlamentu musí byť, aby sa všetky peniaze použili na účely tejto smernice. 
Zdá sa byť vhodné, aby sa použila maximálna suma na znižovanie emisií nielen v tretích 
krajinách, ale aj v Európskej únii, a aby sa podporoval výskum a technológie. Nízkoemisnú 
dopravu, napríklad železnice, môže smernica v súčasnej podobe nepriaznivo ovplyvniť. Časť 
peňazí by sa preto mala použiť na znižovanie nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Anders Wijkman

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 
prevedú členské štáty do fondu zriadeného 
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) štvrtina na budovanie kapacít 
v rozvojových krajinách. ktoré ratifikujú 
budúcu medzinárodnú dohodu, aby sa 
vytvoril základ dôveryhodných a trhovo 
orientovaných projektov a činností 
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a vývoja v oblasti znižovania emisií 
a prispôsobovania sa dôsledkom zmeny 
klímy vrátane účasti na iniciatívach 
v rámci európskeho strategického plánu 
pre energetické technológie;

zabraňovania odlesneniu, zalesňovania, 
opätovného zalesnenia v týchto krajinách, 
pričom sa zohľadnia: 

- práva a potreby pôvodného obyvateľstva,
- ochrana biodiverzity, ako aj
- trvalo udržateľné využívanie lesných 
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 rozvojových krajinách, ktoré ratifikujú 
budúcu medzinárodnú dohodu a na 
presun technológií do týchto krajín, 
napríklad prostredníctvom podpory 
a financovania vývoja a zavádzania 
zachytávania a ukladania uhlíka 
Globálneho fondu energetickej účinnosti 
a obnoviteľnej energie; a

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 313
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3
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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. 45 % 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 zapísať do 
rozpočtov členských štátov ako príjmy 
a malo by sa 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;

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 %;

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;

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

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

e) na pomoc rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy; 

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

f) na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí; 

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
vnútroštátnej úrovni na riadenie systému 
Spoločenstva.

h) na obmedzenie sociálnych dôsledkov 
rastúcich cien energií;
i) na prijatie opatrení na riešenie príčin 
zmeny klímy alebo na prispôsobenie sa 
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tejto zmene; a
j) na vytváranie pracovných príležitostí 
a usporadúvanie školení a rekvalifikácie 
s cieľom splniť potreby nízko 
energetických priemyselných odvetví;  
45 % príjmov z obchodovania s kvótami 
formou aukcie uvedených v článku 2 
vrátane všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie uvedených 
v článku 2 písm. b) by sa mali analogicky 
vrátiť spoločnostiam, ktorých kvóty boli 
predané formou aukcie, a mali by sa 
použiť na ďalšie investovanie do 
technológií v prevádzkach zamerané na 
zlepšenie energetickej účinnosti, 
vytváranie pracovných miest 
a organizovanie školení a rekvalifikácie 
zamestnancov s cieľom splniť potreby 
nových používaných technológií. 
10 % príjmov z obchodovania s kvótami 
formou aukcie uvedených v článku 2 
vrátane všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie uvedených 
v článku 2 písm. b) by sa malo vložiť do 
osobitného fondu Spoločenstva na krytie 
administratívnych výdavkov vzniknutých 
pri riadení systému Spoločenstva. 

Or. ro

Odôvodnenie

Zmena klímy je realitou, ale, žiaľ, v rozpočte Spoločenstva nie je prioritou. Aukcie prinesú 
významné príjmy. Na úrovni Spoločenstva a členských štátov je potrebné vypracovať 
usmernenia na využívanie týchto príjmov v súlade s cieľmi systému,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Dorette Corbey

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

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 %;

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 % 
vrátane investícií do koncentrovanej 
solárnej energie v EÚ alebo v tretích 
krajinách;

c) na zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov, najmä z uhoľných 
elektrární;
d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

d) na predchádzanie odlesňovaniu či 
degradácii pôdy alebo na ich zvrátenie,
najmä v najmenej rozvinutých krajinách;

e) na pomoc rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy;

e) na pomoc rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy; a

f) na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí a 

f) na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí;

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.
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Or. en

Odôvodnenie

ZUU už pokrýva PDN k článku 10 ods. 3a), podľa ktorého sú členské štáty povinné vrátiť 
najmenej 50 % príjmov z aukcií zainteresovaným spoločnostiam pod podmienkou, že ich 
spoločnosti použijú na nízkouhlíkové technológie vrátane ZUU. Administratívne výdavky sa 
môžu vyplatiť zo zvyšných príjmov ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Jerzy Buzek

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 20 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 
by sa malo použiť na jeden alebo viacero 
z týchto cieľov:

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

a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
vrátane príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, na prispôsobenie dôsledkom 
zmeny klímy a financovanie výskumu, 
vývoja a demonštračných projektov
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 %;

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 

c) na technológie čistého uhlia vrátane
zachytávania a geologického ukladania
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elektrární; skleníkových plynov, najmä z uhoľných 
elektrární;

ca) na modernizáciu uhoľných 
spaľovacích zariadení alebo na ich 
nahradenie účinnejšími zariadeniami 
s nižšími emisiami CO2;

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

e) na pomoc rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy;

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 

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.

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena štruktúry energetických zdrojov EÚ vyžaduje čas a mala by stavať na zásade 
nákladovej efektívnosti. V budúcnosti by sa malo z dôvodov energetickej bezpečnosti využívať 
aj uhlie. Aby sa toto stalo realitou, je potrebná ďalšia podpora zavádzania nových technológií 
do odvetvia uhoľnej energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Konrad Szymański

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 20 % príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 
by sa malo použiť na jeden alebo viacero 
z týchto cieľov:

a) na zníženie emisií skleníkových plynov a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
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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;

vrátane príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, na prispôsobenie dôsledkom 
zmeny klímy a financovanie výskumu, 
vývoja a demonštračných projektov
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 %;

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;

c) na technológie čistého uhlia vrátane
zachytávania a geologického ukladania
skleníkových plynov, najmä z uhoľných 
elektrární;

ca) na modernizáciu uhoľných 
spaľovacích zariadení alebo na ich 
nahradenie účinnejšími zariadeniami 
s nižšími emisiami CO2;

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

e) na pomoc rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy;

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 

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.

g) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena štruktúry energetických zdrojov EÚ vyžaduje čas a mala by stavať na zásade 
nákladovej efektívnosti. V budúcnosti by sa malo z dôvodov energetickej bezpečnosti využívať 
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aj uhlie. Aby sa toto stalo realitou, je potrebná ďalšia podpora zavádzania nových technológií 
do odvetvia uhoľnej energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Lena Ek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – úvod
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 sa použijú
takto:

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na závažnosť a naliehavosť tohto problému by sa mali všetky výnosy 
z obchodovania s kvótami formou aukcie využiť na opatrenia zamerané na zníženie emisií 
skleníkových plynov, rozvoj obnoviteľnej energie, boj proti odlesňovaniu, podporu 
rozvojovým krajinám pri prispôsobovaní sa zmene klímy a na pomoc domácnostiam s nižším 
príjmom s cieľom zlepšiť účinnosť ich využívania energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 vrátane 
všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku sa použijú takto:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Marie-Noëlle Lienemann

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

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. Všetky príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 vrátane 
všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku sa použijú takto:

Or. en

Odôvodnenie

Príjmami z aukcií získavajú členské štáty prostriedky na investovanie do klimatických iniciatív 
v EÚ a do prevodu technológií, na zmierňovanie dôsledkov v krajinách nefigurujúcich 
v prílohe I a na pomoc rozvojovým krajinám pri prispôsobovaní sa negatívnym dôsledkom 
zmeny klímy.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Príjmy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie podľa odseku 2 vrátane 
všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku sa použijú takto:

Or. en
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Odôvodnenie

Všetky príjmy z aukcií by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Péter Olajos

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

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. Všetky príjmy 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 mali takto:

Or. en

Odôvodnenie

Príjmami z aukcií získavajú členské štáty prostriedky na investovanie do klimatických iniciatív 
v EÚ a do prevodu technológií, na zmierňovanie dôsledkov v krajinách nefigurujúcich 
v prílohe I a na pomoc rozvojovým krajinám pri prispôsobovaní sa negatívnym dôsledkom 
zmeny klímy.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Dan Jørgensen

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

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) 

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

Or. en

Odôvodnenie

Príjmami z aukcií získavajú členské štáty prostriedky na investovanie do klimatických iniciatív 
v EÚ a do prevodu technológií, na zmierňovanie dôsledkov v krajinách nefigurujúcich 
v prílohe I a na pomoc rozvojovým krajinám pri prispôsobovaní sa negatívnym dôsledkom 
zmeny klímy.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Patrick Louis

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Draženie kvót videlo k prevodu financií od znečisťujúcich podnikov na činnosti, ktorých 
cieľom je vývoj obnoviteľných zdrojov energie alebo uskladňovanie uhlíka alebo zabránenie 
jeho úniku z miesta uskladnenia. Certifikácia v súlade so šiestimi helsinskými kritériami 
udržateľného rozvoja lesa, najmä so šiestym kritériom týkajúcim sa sociálno-ekonomických 
prínosov, by mala byť základnou podmienkou, ktorej by malo podliehať využívanie tropických 
lesov. V EÚ sa 10 až 20 % emisií skleníkových plynov kompenzuje sektorom lesníctva 
a drevárstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Lambert van Nistelrooij

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

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

Or. nl

Odôvodnenie

Účelom obchodovania s emisnými kvótami vo forme aukcií nie je tvorba dodatočných príjmov 
štátu, ale má byť efektívnym mechanizmom prideľovania založeným na trhu. Výnosy by sa 
preto mali vracať príslušným podnikom, pričom sa z nich stanú potrebné finančné prostriedky 
na investovanie do energeticky úsporných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Daciana Octavia Sârbu

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

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 
vrátane všetkých príjmov z obchodovania 
s kvótami formou aukcie podľa písm. b) 
uvedeného odseku sa môžu použiť okrem 
iných účelov aj takto:

Or. en
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Odôvodnenie

Zoznam opatrení a činností, ktoré sa majú podniknúť na boj proti zmene klímy, musí byť čo 
najpružnejší. Vyčlenenie príjmov by malo zabezpečiť, aby sa peniaze využili na plnenie 
navrhovaného cieľa v súlade s prioritami a možnosťami každého členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Anne Ferreira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
vrátane vnútroštátnych opatrení 
podporujúcich energetickú účinnosť 
a príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, na prispôsobenie dôsledkom 
zmeny klímy zohľadňujúc najmä miestne 
zariadenia zdravotnej starostlivosti 
a sociálneho zabezpečenia 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;

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže zmena klímy je naliehavým problémom s ďalekosiahlymi dôsledkami na verejné 
zdravie, odvetvie zdravotnej starostlivosti sa usiluje nájsť praktické riešenia čo najskôr. Na 
riešenie týchto vážnych problémov a na zníženie vlastného vplyvu na životné prostredie budú 
potrebné nové zdroje a ďalšia podpora. Miestne orgány musia mať tiež k dispozícii 
zariadenia potrebné tak na riešenie rizík vyvstávajúcich zo zmeny klímy, ako aj sociálneho 
dopytu a problémov sociálnej spravodlivosti občanov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
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Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Keďže jedným zo základných predpokladov systému Spoločenstva je, že zariadenia, ktoré mu 
podliehajú, môžu v podstatnej miere prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti znižovania 
emisií, mali by sa príjmy z týchto zariadení venovať na ich dosahovanie. Technologické 
platformy EÚ sú úspešným nástrojom a mali by sa posilniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Urszula Krupa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) na zníženie emisií skleníkových plynov 
vrátane príspevku do Globálneho fondu 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie, na prispôsobenie dôsledkom 

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

Or. pl

Odôvodnenie

Okrem obmedzenia emisií skleníkových plynov sú nevyhnutné všetky ciele uvedené v odseku 3 
vrátane obmedzenia emisií plynov a prachu. Neexistuje preto dôvod na to, aby sa radikálne 
zníženie emisií skleníkových plynov stalo prioritným a legitímnym cieľom ochrany životného 
prostredia, keďže sa týka inej kategórie obmedzení a cieľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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) na vývoj v oblasti obnoviteľných energií 
s cieľom splniť záväzok Spoločenstva, 
podľa ktorého sa má do roku 2020 
využívať 20 % obnoviteľných energií, 
predovšetkým vybudovanie inteligentnej 
energetickej siete a na splnenie záväzku 
Spoločenstva zvýšiť do roku 2020 
energetickú účinnosť o 20 %;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Anne Ferreira

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno ba (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) na financovanie činností výskumu 
a vývoja týkajúcich sa energetickej 
účinnosti a čistých technológií 
v odvetviach patriacich do pôsobnosti tejto 
smernice; 

Or. fr

Odôvodnenie

Príjmy z aukcií by sa mali zo zásady použiť na vytvorenie nízkouhlíkových odvetví 
hospodárstva v budúcnosti. Finančné prostriedky sa preto musia opäť investovať do 
príslušných odvetví. Príjmy z aukcií musia tiež uľahčiť realizáciu vyváženej európskej 
energetickej politiky založenej okrem iného na opatreniach energetickej účinnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

c) na zachytávanie a geologické ukladanie 
skleníkových plynov;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže jedným zo základných predpokladov systému Spoločenstva je, že zariadenia, ktoré mu 
podliehajú, môžu v podstatnej miere prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti znižovania 
emisií, mali by sa príjmy z týchto zariadení venovať na ich dosahovanie.  Technologické 
platformy EÚ sú úspešným nástrojom a mali by sa posilniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Vittorio Prodi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

c) na splyňovanie uhlia v uhoľných 
elektrárňach;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Evangelia Tzampazi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. el

Odôvodnenie

Samit Rady na jar 2007 vyzval na ekologicky bezpečné používanie technológie zachytávania 
a geologického ukladania uhlíka. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) na umožnenie ďalšieho rozvoja 
čistých nosičov energie, ako napríklad 
vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Lambert van Nistelrooij

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) ďalší rozvoj nosičov čistých energií, 
ako napríklad vodíka;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

d) na boj proti odlesňovaniu a podporu 
zalesňovania a opätovného zalesňovania 
a na podnecovanie ochrany lesov 
a využívanie dreva na stavebné alebo 
priemyselné účely (rezivo, celulóza atď.) 
alebo ako palivového dreva 
prostredníctvom vytvorenia alebo podpory 
reťazca hodnôt pri používaní lesného 
dreva v rámci širších cieľov trvalo 
udržateľného lesného hospodárstva 
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a ochrany biologickej diverzity tak v EÚ, 
ako aj v najmenej rozvinutých krajinách;

Or. fr

Odôvodnenie

Podľa štúdií by mohli lesy v ich súčasnom stave zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o emisie 
CO2 spôsobené získavaním energie. Európska rada v marci 2007 túto skutočnosť vzala na 
vedomie. Lesy a stromy zachytávajú a uskladňujú CO2, ktoré sa do atmosféry nevypustí 
v prípade, ak sa nespália. Hodnotový reťazec dreva sa preto musí podporovať v každom 
štádiu, počnúc ochranou a starostlivosťou o lesy a končiac výrobou výrobkov z dreva. Časť 
príjmov z aukcií by sa preto mala vyčleniť tak, aby sa zabezpečilo udržateľné využívanie 
lesov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Patrick Louis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

d) na predchádzanie odlesňovaniu, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách
predovšetkým prostredníctvom 
intenzívnejšieho využívania certifikácie, 
a pre dodatočné opatrenia členských 
štátov a ich regiónov umožňujúce 
užitočnejšie využívanie lesov a dreva na 
boj proti globálnemu otepľovaniu bez 
obmedzovania ďalších funkcií lesa;

Or. fr

Odôvodnenie

Draženie kvót videlo k prevodu financií od znečisťujúcich podnikov na činnosti, ktorých 
cieľom je vývoj obnoviteľných zdrojov energie alebo uskladňovanie uhlíka alebo zabránenie 
jeho úniku z miesta uskladnenia. Certifikácia v súlade so šiestimi helsinskými kritériami 
udržateľného rozvoja lesa, najmä so šiestym kritériom týkajúcim sa sociálno-ekonomických 
prínosov, by mala byť základnou podmienkou, ktorej by malo podliehať využívanie tropických 
lesov. V EÚ sa 10 až 20 % emisií skleníkových plynov kompenzuje sektorom lesníctva 
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a drevárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí a

f) na riešenie sociálnych aspektov 
v zraniteľných a najmä nízkopríjmových
domácnostiach, ktoré majú ťažkosti pri 
platení účtov za energiu a ktoré sú 
obeťami energetickej chudoby. Medzi 
tieto opatrenia by mala patriť finančná 
výpomoc a opatrenia na zlepšenie 
energetickej účinnosti obydlí.

Or. en

Odôvodnenie

Príjmy z aukcií by sa mali použiť na boj proti energetickej chudobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí a

f) na riešenie sociálnych aspektov 
v domácnostiach s nižším a stredným 
príjmom, napríklad zvýšením energetickej 
účinnosti a zlepšením izolácie ich obydlí, 
alebo podporou dopravných prostriedkov 
s menej nepriaznivým vplyvom na klímu; 
a
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Lambert van Nistelrooij

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zostatok príjmov z obchodovania vo 
forme aukcií uvedený v odseku 2 by sa 
mal vrátiť podnikom, ktoré sa na ňom 
zúčastnili a/alebo boli povinné zaplatiť 
vyššie ceny za elektrickú energiu 
v dôsledku aukcií v odvetví výroby 
elektrickej energie. Tieto príjmy sa môžu 
vracať vo forme daňových úľav v iných 
oblastiach a/alebo nižších sociálnych 
príspevkov, alebo prípadne uvoľnením 
technologických zdrojov.

Or. nl

Odôvodnenie

Účelom obchodovania s emisnými kvótami vo forme aukcií nie je tvorba dodatočných príjmov 
štátu, ale má ísť o efektívny mechanizmus prideľovania založený na trhu. Výnosy by sa preto 
mali vracať príslušným podnikom, pričom sa z nich stanú potrebné finančné prostriedky na 
investovanie do energeticky úsporných technológií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najmenej 50% príjmov sa použije na 
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financovanie zníženia emisií skleníkových 
plynov, zamedzeného odlesňovania 
a degradácie pôdy a na prispôsobovanie 
zmene klímy v  štátoch, ktoré nie sú 
zmluvnými stranami prílohy I 
k UNFCCC.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Dorette Corbey

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. Členské štáty vrátia v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci Spoločenstva 
týkajúcimi sa ochrany životného 
prostredia najmenej 50 % svojich príjmov 
z obchodovania s emisiami podľa odseku 
2 vrátane všetkých príjmov 
z obchodovania podľa písmena b) toho 
istého odseku, spoločnostiam na svojom 
území, ktoré sa na obchodovaní 
zúčastňovali, za podmienky, že sa tieto 
príjmy použijú na nízkouhlíkové 
technológie vrátane zachytávania 
a geologického ukladania skleníkových 
plynov. Na výrobcov elektrickej energie sa 
táto refundácia nevzťahuje, s výnimkou 
elektrickej energie vyrobenej v súvislosti 
s priemyselnou spotrebou tepla alebo 
vyrobenej zo zvyškov priemyselného 
procesu.

Or. en

Odôvodnenie

Najmenej 50 percent príjmov z aukcií by sa malo vrátiť spoločnostiam zúčastňujúcim sa 
aukcií za podmienky, že spoločnosti investujú peniaze do technológií šetriacich emisie 
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skleníkových plynov. Členské štáty môžu podľa pravidiel štátnej pomoci podporovať 
ekologické investície podnikov, ale na vytvorenie rovných podmienok pre podniky je žiaduce, 
aby členské štáty poskytli spravodlivý podiel na príjmoch z aukcií zúčastneným podnikom. 
Odvetvie energetiky nedostane späť žiadne príjmy, pretože môžu náklady jednoducho posunúť 
ďalej spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Riitta Myller

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 z aukcií by sa mali prideľovať 
rozvojovým a rozvinutým krajinám na 
účely adaptácie a na opatrenia znižujúce 
emisie. Rozvojovým a rozvinutým 
krajinám by sa malo pomôcť pri prijímaní 
osvedčených postupov a technológií 
a obnoviteľných zdrojov energie. Bolo by 
vhodné určiť, či sa existujúce 
mechanizmy financovania môžu použiť s 
cieľom rozdeliť príjmy z obchodovania 
formou aukcií tak, aby ich bolo možné 
distribuovať otvorene a transparentne a 
využiť na dosiahnutie skutočného 
zníženia emisií.

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Jens Holm

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. Pridelenie finančných prostriedkov na 
účely uvedené v odseku 3 by malo 
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zabezpečiť všeobecnú rovnováhu medzi 
výdavkami v rámci Únie a výdavkami 
v rozvojových krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

Rozvojové krajiny budú pravdepodobne neprimerane silno trpieť vplyvmi zmeny klímy, a to aj 
napriek tomu, že zodpovednosť za drvivú väčšinu emisií skleníkových plynov v súčasnosti nesú 
priemyselné krajiny, a to buď priamo alebo ako koncoví spotrebitelia tovarov vyrobených 
v rozvojových krajinách. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby sa výnosy z obchodovania s kvótami 
formou aukcie rozdelili medzi rozvojové krajiny, z ktorých mnohé nemajú dostatok zdrojov 
na financovanie opatrení, ktoré by viedli k zmierňovaniu vplyvov zmeny klímy, a medzi 
projekty v rámci Únie.

Pozri PDN 15/PR/727283

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Kathy Sinnott

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 
sa mali využiť:
a) na zníženie emisií skleníkových plynov, 
na prispôsobenie sa 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 trvalo udržateľnej 
energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom 
splniť záväzok Spoločenstva, podľa 
ktorého sa má do roku 2020 využívať 
20 % energie z obnoviteľných zdrojov,
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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 
udržateľných 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 trvalo 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 spôsobom 
dopravy s nízkymi emisiami vrátane 
zmeny druhu dopravy a na vyváženie 
zvýšených nákladov na energiu potrebnú 
pre elektrický pohon v odvetví železničnej 
dopravy, a
i) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky nové a vyvíjané energetické zdroje musia byť udržateľné a Európsky parlament by mal 
podporovať udržateľnosť vždy, ak je to vhodné.

Pozri PDN 15/PR/727283
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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:
a) na zníženie emisií skleníkových plynov, 
na prispôsobenie sa 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 
uskladnenie skleníkových plynov najmä 
z uhoľných elektrární prostredníctvom 
investícií do infraštruktúry dopravy 
a uskladnenia, 
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,
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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 potrebnú 
pre elektrický pohon v odvetví železničnej 
dopravy, a
i) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

Or. pl

Odôvodnenie

Príjem by nemal byť obmedzený len na uhoľné elektrárne; treba riešiť aj otázku 
infraštruktúry.

See AM 15/PR/727283

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Chris Davies

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:
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,



PE409.650v01-00 52/65 AM\734732SK.doc

SK

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 
uskladnenie skleníkových plynov najmä 
z uhoľných elektrární, vrátane 
potrebných investícií do dopravy 
a uskladnenia;
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 na 
energiu potrebnú pre elektrický pohon 
v odvetví železničnej dopravy, ako aj
i) na pokrytie správnych výdavkov na 
riadenie systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Použitie príjmov by sa nemalo obmedzovať na uhoľné elektrárne, ale malo by riešiť aj otázku 
infraštruktúry. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Jan Mulder

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Príjmy podľa odseku 3a by sa mali 
použiť na projekty v rozličných 
odvetviach zohľadňujúc relatívny 
príspevok jednotlivých odvetví k rastúcim 
čiastkam.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Jens Holm

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 uvedených 
účelov a zemepisnom rozdelení príjmov do 
svojich správ predložených podľa 
rozhodnutia č. 280/2004/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Zlepšiť transparentnosť je dôležité, aby sa mohol posúdiť súlad s povinnosťou uvedenou 
v článku 10 ods. 3a a aby sa zabezpečilo, že úsilie Únie ako celku sa pridelí účinne.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členské štáty vyčlenia najmenej 30 % 
z príjmov uvedených v článku 3 na 
politiky a opatrenia vymedzené 
v písmenách, a), d) a e) tohto článku. 
Tento odsek sa uplatňuje len na členské 
štáty, ktoré majú prísnejší cieľ znižovania 
emisií skleníkových plynov do roku 2020 
v porovnaní s emisiami v roku 2005.

Or. en

Odôvodnenie

Financovanie zmierňovania dôsledkov v krajinách nefigurujúcich v prílohe I je nevyhnutné 
na to, aby sa dosiahla celosvetová dohoda o zmene klímy. EÚ a ďalšie krajiny z prílohy I 
musia prevziať historickú zodpovednosť za škody spôsobené v rozvojových krajinách ich 
vlastnými emisiami skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Chris Davies

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 

5. Komisia do 31. decembra 2009 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. 
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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].

Komisia pred predložením tohto opatrenia 
uskutoční konzultácie so všetkými 
zúčastnenými stranami. Aukcie sa 
skoncipujú a riadia tak, aby sa 
zabezpečilo, že:

a) účelom aukcií je prideliť kvóty 
prevádzkovateľom a/alebo trhovým 
sprostredkovateľom za cenu určenú 
trhom a nie dosiahnuť maximalizáciu 
príjmov alebo vopred určenú cenu,
b) treba stále zachovávať dostatočnú 
likviditu trhu, najmä v súvislosti s rokom 
2013.  V tomto zmysle by postup mal byť 
predvídateľný najmä v súvislosti 
s harmonogramom a frekvenciou aukcií 
a objemami, ktoré sa sprístupnia,
c) aukcie sú prístupné ktorémukoľvek 
právoplatnému vlastníkovi účtu v rámci 
systému Spoločenstva, ktorý poskytne 
finančnú zábezpeku krytia ponuky,
d) 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,
e) účasť neprináša prevádzkovateľom 
nadmernú finančnú záťaž,
f) všetci účastníci mali prístup 
k rovnakým informáciám v rovnakom 
čase; ako aj

g) účastníci tajne nespolupracujú alebo 
inak nekonajú s cieľom ohroziť priebeh 
aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
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s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].

Or. en

Odôvodnenie

Aukcie musia byť v súlade so základnými zásadami transparentnosti, otvorenosti 
a jednoduchosti. Na zabezpečenie toho, aby bol trh čo najmenej manipulovaný, je nutné 
zabezpečiť, aby mohli ponuky pochádzať z mnohých zdrojov vrátane osôb, organizácií 
a spoločností, ktoré nie sú priamo spojené s výrobou energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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 prijíma 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

5. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2009 prijme nariadenie v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 23 ods. 3) 
o harmonograme, správe a iných aspektoch 
obchodovania formou aukcie, aby sa 
zabezpečila otvorenosť, transparentnosť 
a nediskriminačný charakter tohto 
obchodovania Aukcie sa skoncipujú tak, 
aby bol vytvorený trvalo likvidný 
a transparentný trh. Na to, aby bolo 
možné dosiahnuť tieto ciele, hore uvedené 
nariadenie musí byť založené na týchto 
zásadách:

- aukcie musia byť prístupné 
za minimálne náklady všetkým 
zúčastneným stranám, ktoré predložia 
dôkaz o solventnosti a vlastníctve 
otvoreného účtu v registri kvót;
- v nariadení sa musí stanoviť rozvrh 
objemov, ktoré sa majú vydražiť, v súlade 
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s termínmi splátok pre kvóty a 
s obmedzeniami toku peňazí uvalenými na 
podniky; v kalendári sa musí vylúčiť 
možnosť konania len jednej aukcie za 
celé predmetné obdobie. 

Or. fr

Odôvodnenie

Budúce komitologické nariadenie musí byť založené na presnejších cieľoch a zásadách než sú 
tie, ktoré sú uvedené v tomto návrhu, keďže výsledné usporiadanie bude mať rozhodujúce 
dôsledky na fungovanie trhu. Malo by sa stanoviť, že nariadenie sa príjme najneskôr do 31. 
decembra 2009. Doplnenie predmetného zoznamu v prípade, ak o to požiadajú zúčastnené 
strany, by sa malo povoliť až do konečného termínu v júni 2009. Bolo by nežiaduce, ak by sa 
záverečný zoznam revidoval každé tri roky, keďže by tak nastala neprijateľné právna neistota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

5. Komisia do 31. decembra 2009 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú zohľadňujúc zásady stanovené 
v prílohe IIIb tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup k emisným 
právam, a aby sa zabránilo špekuláciám. 
Nariadením sa zabezpečí, aby boli 
dôsledky aukčného systému na nové 
členské štáty distribuované rovnomerne 
a tiež s ohľadom na hospodársku 
výkonnosť členských štátov vyjadrenú 
v HDP a nielen v špecifických emisiách 
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CO2 predmetného štátu. Toto riešenie 
dohodne Európsky Parlament a Rada 
v postupe spolurozhodovania.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlo proporčného rozdelenia záťaže pri vykonávaní nariadení EÚ je základnou zásadou 
súčasnej podoby fungovania Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].“

5. Komisia do 30. júna 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
harmonizácia, transparentnosť, 
harmonizácia a nediskriminačný charakter 
tohto obchodovania. Aukcie sa skoncipujú 
tak, aby obmedzili prístup k primárnemu 
trhu len zariadeniam podliehajúcim 
systému Spoločenstva a obmedzili 
množstvo získaných kvót podľa výrobnej 
kapacity, a aby zabezpečili, že
prevádzkovatelia, a najmä malé a stredné 
podniky, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva, mali zabezpečený úplný 
prístup a aby iní účastníci neohrozovali 
priebeh aukcie. Je tiež potrebné zaviesť 
trhový nástroj, ktorý by predchádzal 
výrazným fluktuáciám cien kvót 
a zabezpečil by udržateľnosť 
makroekonomického prostredia.
Toto opatrenie sa prijíma v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 251 
zmluvy.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom navrhovaného ustanovenia je zabezpečiť prístup pôvodcov emisií z celej EÚ vrátane 
chudobnejších členských štátov ku kvótam.  Mali by byť tiež chránení pred špekuláciami 
významných finančných hráčov. Očakávané veľké fluktuácie cien kvót CO2 po roku 2012 
treba riešiť mechanizmom založeným na trhu, ktorý by však nemal nepriaznivo ovplyvňovať 
integritu a pružnosť trhu s uhlíkom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Bogusław Sonik

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.

Komisia do 31. júna 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť, harmonizovaný 
a nediskriminačný charakter tohto 
obchodovania. Aukcie sa skoncipujú tak, 
aby obmedzili prístup k primárnemu trhu 
len zariadeniam podliehajúcim systému 
Spoločenstva a obmedzili množstvo 
získaných kvót podľa výrobnej kapacity, 
a aby zabezpečili, že prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie.

Je tiež potrebné zaviesť trhový nástroj, 
ktorý by predchádzal výrazným 
fluktuáciám cien kvót a zabezpečil by 
udržateľnosť makroekonomického 
prostredia.

Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijíma 
v súlade s regulačným postupom 

Toto opatrenie sa prijíma v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 251 
zmluvy.
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s kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom navrhovaného ustanovenia je zabezpečiť prístup pôvodcov emisií z celej EÚ vrátane 
chudobnejších členských štátov ku kvótam. Mali by byť tiež chránení pred špekuláciami 
významných finančných hráčov. Očakávané veľké fluktuácie cien kvót CO2 po roku 2012 
treba riešiť mechanizmom založeným na trhu, ktorý by však nemal nepriaznivo ovplyvňovať 
integritu a pružnosť trhu s uhlíkom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].

5. Komisia do 31. decembra 2009 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].

Or. en

Odôvodnenie

Aukcie na rok 2013 by mali začať už v rokoch 2010/2011, aby mohli prevádzkovatelia 
kupovať kvóty včas pred začiatkom fázy III. Termín, do kedy má Komisia prijať nariadenie 
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o pravidlách aukcií, by sa mal preto preložiť na rok 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].

5. Komisia do 31. júna 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie.
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie dostatočnej istoty pre priemysel by pravidlá aukcií mali byť známe čo 
najskôr, a preto by sa mal uvedený dátum preložiť na skôr. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Richard Seeber

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



PE409.650v01-00 62/65 AM\734732SK.doc

SK

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 prijíma v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].“

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 rovnako v celej 
Európe 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. 
Termíny konania aukcií a počet aukcií 
v členských štátoch sa bude nastávajúcim 
nariadením harmonizovať v celej Európe, 
aby bolo možné dosiahnuť nákladovú 
efektívnosť transakcií, jasnosť cenových 
signálov a nediskrimináciu. Aukcie sa 
uskutočňujú pravidelne alebo 
v priebežnom predaji na európskych 
energetických burzách. Toto opatrenie, 
ktorého cieľom je zmeniť a doplniť menej 
podstatné prvky tejto smernice jej 
doplnením, sa prijíma v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].“

Or. de

Odôvodnenie

Podmienky konania aukcií sú pre účastníkov trhu jedným s najdôležitejším prvkom budúceho 
režimu. Vzhľadom na obrovský ročný objem certifikátov a trhu sú nevyhnutné transparentné 
postupy, nediskriminácia, jasnosť cenového signálu, nákladová efektívnosť transakcií a tým aj 
etablované a všeobecne akceptované zmluvné usporiadanie aukcií. 

Aukcie by sa mali uskutočňovať v pravidelných intervaloch a v rovnakých množstvách počas 
celého obchodného obdobia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Jens Holm

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania. Aukcie sa 
skoncipujú tak, aby prevádzkovatelia, 
a najmä malé a stredné podniky, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva, mali 
zabezpečený úplný prístup a aby iní 
účastníci neohrozovali priebeh aukcie. 
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku [23 ods. 3].

5. Komisia do 31. decembra 2010 prijme 
nariadenie o harmonograme, správe 
a iných aspektoch obchodovania formou 
aukcie, aby sa zabezpečila otvorenosť, 
transparentnosť a nediskriminačný 
charakter tohto obchodovania, ktorý 
znižuje možnosť špekulácie na minimum.
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].

Or. en

Odôvodnenie

Skúsenosti z prvého obdobia obchodovania ukazujú, že ceny povolení sa môžu dramaticky 
meniť, čo vedie k neistote pre tých, ktorí mienia investovať do projektov v oblasti obnoviteľnej 
energie, v dôsledku čoho sa takéto investície stávajú menej atraktívnymi. Súčasťou nového 
systému by mali byť opatrenia proti špekuláciám, napr. poplatok za transakcie, ktorý by 
mohol byť diferencovane zameraný na obchodníkov, ktorí sú držiteľmi povolenia v priemere 
na krátke obdobie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Caroline Lucas

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. 60 miliónov kvót sa ponechá v rezerve 
do 31. decembra 2015 Komisii na draženie 
ako zdroj financovania za zaručenú cenu 
25 EUR za tonu uskladneného alebo 
neemitovaného CO2 pre prvé zariadenia, 
ktoré začali buď komerčne zachytávať 
a geologicky ukladať emisie oxidu 
uhličitého pred týmto termínom, alebo 
usporili emisieCO2 z výroby energie 
v porovnaní s priemernými emisiami CO2
/GWh energie vyprodukovanými z nových 
obnoviteľných technológií ako napríklad 
koncentrovaná slnečná energia, veterná 
energia vyrábaná vo veľkoplošných 
veterných parkoch alebo v zariadeniach 
na mori alebo energia vĺn. Táto možnosť 
sa uplatní na technológie, ktoré neboli 
doposiaľ komerčne implementované, a na 
zariadenia na celom území EÚ alebo 
v tretích krajinách, ktoré príjmu budúcu 
medzinárodnú dohodu o delení práv 
duševného vlastníctva technológií. 
Zaručená cena sa zníži v prípade, ak cena 
v rámci systému Spoločenstva prevýši 35 
EUR, aby sa obmedzil súčet cien za kvóty 
podľa systému Spoločenstva a zaručenej 
ceny na 60 EUR za tonu uskladneného 
alebo neemitovaného CO2 .

Or. en

Odôvodnenie

V nadväznosti na PDN 22 spravodajcu sa do mechanizmu doplňujúceho financovania 
pridávajú nové technológie obnoviteľnej energie, ktoré zatiaľ neboli komerčne testované. 
Podpora nových, rozsiahlych inovácií v oblasti obnoviteľnej energie predstavuje skutočnú 
šancu na naštartovanie technológií, ktoré budú významným prínosom k dosiahnutiu cieľov tak 
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v EÚ, ako aj na celom svete.  V závislosti od ceny uhlíka v ETS by sa mal na odmenu 
uplatňovať limit.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Dorette Corbey

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. Vlády ako aj orgány určené Komisiou 
môžu kupovať a predávať kvóty na trhu 
s cieľom minimalizovať fluktuáciu ceny 
uhlíka.

Or. en

Odôvodnenie

Cena uhlíka môže klesnúť alebo stúpnuť, ale priveľké fluktuácie by nepriaznivo ovplyvnili trh. 
Bolo by žiaduce, aby sa minimalizovali. To by mohli uskutočňovať vlády alebo ECB.
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