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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 581
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10b vypúšťa sa

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

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade 
analytickú správu o posúdení situácie, 
pokiaľ ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2. Túto správu dopĺňajú 
vhodné návrhy, medzi ktoré môžu patriť 
tieto opatrenia:
- upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a, 
- do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.
Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie 
pravidlá.“
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Or. de

Odôvodnenie

Táto problematika sa vyrieši z veľkej časti zavedením modelu referenčných kritérií. Pokiaľ ide 
o prudký nárast cien za energiu, referenčné kritériá navyše podporujú investície do 
účinnejších technológií, čo je opäť výhodou v oblasti hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 582
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10b vypúšťa sa

Opatrenia na podporu niektorých 
energeticky náročných odvetví v prípade 
presunu emisií CO2
Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade 
analytickú správu o posúdení situácie, 
pokiaľ ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2. Túto správu dopĺňajú 
vhodné návrhy, medzi ktoré môžu patriť 
tieto opatrenia:
– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a; 
– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.
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Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie 
pravidlá.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 10a je ustanovením na predchádzanie emisiám CO2 v ohrozených odvetviach v 
prípade, že sa nedosiahne medzinárodná dohoda.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 583
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatrenia na podporu zariadení náročných 
na elektrickú energiu

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

Prevádzkovateľom zariadení náročných 
na elektrickú energiu podľa článku 3 
písm. v) sa bezplatne pridelia certifikáty, 
pričom pridelenie sa riadi výškou emisií 
CO2 vyprodukovaných pri výrobe nimi 
spotrebovanej elektrickej energie. 
Pridelenie sa určí na základe 
referenčného kritéria.
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– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a,
– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.
Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom 
na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré 
sa vzťahujú záväzné vykonávacie 
pravidlá.“

Or. de

Odôvodnenie

Dodávatelia elektrickej energie presúvajú náklady, ktoré vznikajú stanovenou úplnou aukciou 
v oblasti výroby elektrickej energie, v celej miere na cenu za elektrickú energiu. Zaťaženie 
musí teda v konečnom dôsledku niesť spotrebiteľ elektrickej energie. To znamená značné 
dodatočné zaťaženie priemyselných zariadení využívajúcich elektrickú energiu a 
predovšetkým zariadení patriacich do priemyslu s vysokou náročnosťou elektrickej energie, 
čím je ohrozená ich medzinárodná konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 584
Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Povinnosť dovozcov vrátiť kvóty

1. Od 1. januára 2013 dovozcovia tovaru 
určeného v podmienkach ustanovených v 
odseku, na ktorý sa vzťahuje metodológia 
vytvorená podľa podmienok 
ustanovených v odseku 3, musia vrátiť 
alebo na základe povolenia môžu 
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bezplatne dostať kvóty za podmienok 
podľa odseku 3. 

– 2. Výrobky, na ktoré sa uplatňuje odsek 1, 
sú výrobky, ktoré predstavujú riziko 
presunu emisií CO2 a pochádzajú z krajín, 
ktoré v prípade rozvinutých krajín 
neprijali žiadne záväzky porovnateľné so 
záväzkami Európskej únie v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov a 
ktoré v súvislosti s rozvíjajúcimi sa 
krajinami nezaviedli žiadne nové 
opatrenia, ktoré by boli primerané, 
merateľné alebo vyjadriteľné a 
preukázateľné. So zreteľom na výsledok 
medzinárodných rokovaní Komisia zostaví 
najneskôr do 30. júna 2010 v rámci 
postupu uvedeného v článku 23 ods. 2 
zoznam týchto krajín pôvodu. 
Komisia taktiež  v rámci postupu 
uvedeného v článku 23 ods. 2 zostaví 
zoznam odvetví a výrobkov, na ktoré sa 
uplatňuje tento článok, v závislosti od ich 
príslušného rizika presunu emisií, pričom 
vychádza z odvetví uvedených v článku 
10a ods. 8 a z týchto kritérií: 
a) vplyv systému obchodovania s kvótami 
marginálnych (a to aj alternatívnych) 
nákladov v prípade bezplatného pridelenia 
alebo priemerných nákladov v prípade 
obchodovania formou aukcie na výrobné 
náklady;
b) miera, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoju úroveň emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií;
c) štruktúra trhu, príslušný geografický 
trh a trh s príslušnými výrobkami, ako aj 
vystavenie odvetvia medzinárodnej 
hospodárskej súťaži; 
d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, 
mimo EÚ v príslušných odvetviach; 
e) predvídateľný vývoj svetového a 
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regionálneho dopytu v každom odvetví;
f) cena prepravy tovaru v odvetví;
g) význam nákladov investície do výstavby 
novej výrobnej jednotky v príslušnom 
odvetví.
Ustanovenia uvedené v odseku 1 sa 
neuplatňujú na dovoz výrobkov 
vyrobených v krajinách alebo regiónoch 
spojených s európskym systémom 
obchodovania s emisnými kvótami 
v súlade s ustanoveniami článku 25 tejto 
smernice.
3. Množstvo kvót, ktoré musia dovozcovia 
vrátiť, zodpovedá rozdielu medzi:
– priemerom emisií skleníkových plynov 
na tonu spôsobených výrobou týchto 
výrobkov v celom Spoločenstve, ktorý sa 
vynásobí množstvom dovezených výrobkov 
v tonách. Pri druhom výpočte môže 
priemerné emisie nahradiť výhodnejší 
emisný faktor, ak dovozca na základe 
auditu, ktorý vykonal overujúci subjekt 
akreditovaný Európskou úniou, preukáže, 
že postup výroby jeho výrobkov spôsobuje 
menej emisií, ako je európsky priemer;
– a priemerným množstvom kvót, ktoré sú 
bezplatne pridelené výrobe týchto 
výrobkov v celom Spoločenstve. 
Rozdielom medzi prvým a druhým 
súhrnom sa určí v prípade kladného 
výsledku množstvo kvót, ktoré musia 
dovozcovia vrátiť, a v prípade záporného 
výsledku množstvo, ktoré sa im môže 
bezplatne prideliť.
Pri stanovení priemerného množstva 
emisií skleníkových plynov spôsobených 
výrobou rôznych výrobkov alebo kategórií 
výrobkov v celom Spoločenstve berie 
Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v čl. 23 ods. 2 do úvahy správy o emisiách 
overené za podmienok stanovených 
v čl. 14.
4. S cieľom uľahčiť stanovenie výpočtu 
vrátenia kvót z dovozu podľa odseku 3 
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môže Komisia vyrábajúcim zariadeniam 
nariadiť vypracovanie správ týkajúcich sa 
výroby týchto výrobkov, ako aj nezávislých 
overení týchto správ, a to v súlade 
s usmerneniami prijatými podľa článkov 
14 a 15. K týmto povinnostiam môže 
patriť správa o úrovniach emisií, na ktoré 
sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisiami v Európskej únii, spojených 
s výrobou každého výrobku alebo každej 
kategórie výrobku.
5. Nariadenie prijaté v rámci postupu 
stanoveného v článku 23 odsek 2 určuje 
pre dovozcov podmienky vrátenia alebo 
bezplatného pridelenia kvót. V tomto 
nariadení sú taktiež ustanovené 
podmienky, za ktorých príslušný dovozca 
oznámi potrebné vrátenie kvót so 
zreteľom na množstvo dovezeného tovaru.
6. Celkové množstvo kvót, s ktorým môžu 
členské štáty obchodovať formou aukcie 
v súlade s čl. 10, sa zvýši o množstvo kvót, 
ktoré dovozca vráti s cieľom splniť 
povinnosť uvedenú v odseku 1, a zníži sa 
o množstvo kvót, ktoré sú dovozcovi 
pridelené v súlade s uvedeným článkom. 
Tieto úpravy sú rozdelené medzi členské 
štáty v súlade s pravidlami uvedenými 
v článku 10 odsek 2. 
7. Dodatočný príjem z obchodovania 
formou aukcie, ktorý vznikne z povinného 
vrátenia kvót zo strany dovozcu, sa rozdelí 
medzi členské štáty spôsobom 
ustanoveným v odseku 6. 50 % týchto 
dodatočných príjmov členské štáty 
prevedú do fondu na prispôsobenie sa 
zmene klímy.  
8. V záujme plnenia povinného vrátenia 
podľa odseku 1 môže dovozca použiť 
kvóty, jednotky zníženia emisií (ERU) a 
jednotky certifikovaného zníženia emisií 
(CER) do výšky percentuálne vyjadreného 
množstva použitého výrobcami v priebehu 
predchádzajúceho roka, alebo môže 
použiť kvóty patriace do systému 
obchodovania s emisnými právami tretej 
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krajiny považovanej za krajinu, ktorej 
úroveň obmedzenia je porovnateľná 
s úrovňou systému Spoločenstva.

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

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

9. Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy s cieľom upraviť najmä pomer 
kvót, ktoré bezplatne prijali odvetvia alebo 
pododvetvia podľa článku 10a.

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

Táto správa obsahuje aj stav 
napredovania vykonávacích opatrení, 
ktoré sa týkajú zavedenia mechanizmu 
úpravy na hraniciach a sú ustanovené 
v odsekoch 1 až 8.

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť hospodárskym subjektom istotu na obdobie po Kjótskom protokole je 
potrebné už teraz vymedziť možnosti zavedenia prípadného mechanizmu úpravy 
na hraniciach, ktorý by sa vzťahoval aj na európskych dovozcov výrobkov pochádzajúcich z 
krajín nezúčastňujúcich sa na medzinárodných dohodách, čím by títo dovozcovia získali 
rovnaké postavenie ako európski prevádzkovatelia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 585
Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Od 1. januára 2013 dovozcovia a 
vývozcovia tovaru určeného 
v podmienkach ustanovených v odseku 2, 
na ktorý sa vzťahuje metodológia 
vytvorená podľa podmienok 
ustanovených v odseku 3, musia vrátiť 
alebo na základe povolenia môžu 
bezplatne dostať kvóty za podmienok 
podľa odseku 3. 
Výrobky, na ktoré sa uplatní prvý 
pododsek, sú výrobky, ktoré predstavujú 
riziko presunu emisií CO2 a pochádzajú 
z krajín, ktoré vo vzťahu k rozvinutým 
krajinám neprijali žiadne záväzky 
porovnateľné so záväzkami Európskej 
únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov a ktoré v súvislosti 
s krajinami s najrýchlejšie sa rozvíjajúcim 
hospodárstvom nezaviedli žiadne nové 
opatrenia, ktoré sú primerané, zmerané a 
oznámené podľa medzinárodne 
uznávaných postupov.
2. So zreteľom na medzinárodné 
rokovania Komisia najneskôr do 30. júna 
2010 zostaví v rámci postupu uvedeného 
v článku 23 ods. 2 zoznam krajín pôvodu, 
ktoré sú uvedené v odseku 1. 
Komisia taktiež  v rámci postupu 
uvedeného v článku 23 ods. 2 zostaví 
zoznam odvetví a pododvetví, z ktorých 
niektoré sú uvedené v prílohe I, a 
výrobkov, na ktoré sa uplatňuje tento 
článok, pričom vyhodnotí riziko presunu 
emisií a vychádza z odvetví uvedených 
v článku 10a ods. 8.
Odsek 1 sa neuplatňuje na dovoz 
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výrobkov vyrobených v krajinách alebo 
regiónoch spojených s európskym 
systémom obchodovania s emisnými 
kvótami v súlade s článkom 25.  
3. Množstvo kvót, ktoré musia dovozcovia 
vrátiť, zodpovedá rozdielu medzi: 
– priemerom emisií skleníkových plynov 
na tonu spôsobených výrobou týchto 
výrobkov v celom Spoločenstve, ktorý sa 
vynásobí množstvom dovezených výrobkov 
v tonách. Pri druhom výpočte môže 
priemerné emisie nahradiť výhodnejší 
emisný faktor, ak dovozca na základe 
auditu, ktorý vykonal overujúci subjekt 
akreditovaný Európskou úniou, preukáže, 
že postup výroby jeho výrobkov spôsobuje 
viac emisií, ako je európsky priemer;
– a priemerným množstvom kvót, ktoré sú 
bezplatne pridelené výrobe týchto 
výrobkov v celom Spoločenstve. 
Rozdielom medzi prvým a druhým 
súhrnom sa určí v prípade kladného 
výsledku množstvo kvót, ktoré musia 
dovozcovia vrátiť, a v prípade záporného 
výsledku množstvo, ktoré sa im môže 
bezplatne prideliť.
Pri stanovení priemerného množstva 
emisií skleníkových plynov spôsobených 
výrobou rôznych výrobkov alebo kategórií 
výrobkov v celom Spoločenstve berie 
Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v čl. 23 ods. 2 do úvahy správy o emisiách 
overené za podmienok stanovených 
v čl. 14.
4. S cieľom uľahčiť stanovenie výpočtu 
vrátenia kvót z dovozu podľa odseku 3 
môže Komisia vyrábajúcim zariadeniam 
nariadiť vypracovanie správ týkajúcich sa 
výroby týchto výrobkov, ako aj nezávislých 
overení týchto správ, a to v súlade 
s usmerneniami prijatými podľa článkov 
14 a 15. K týmto povinnostiam môže 
patriť správa o úrovniach emisií, na ktoré 
sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisiami v Európskej únii, spojených 
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s výrobou každého výrobku alebo každej 
kategórie výrobku.
5. Nariadenie prijaté v rámci postupu 
stanoveného v článku 23 odsek 2 určuje 
pre dovozcov podmienky vrátenia alebo 
bezplatného pridelenia kvót. V tomto 
nariadení sú taktiež ustanovené 
podmienky, za ktorých príslušný dovozca 
oznámi potrebné vrátenie kvót so 
zreteľom na množstvo dovezeného tovaru.
6. Celkové množstvo kvót, s ktorými môže 
poverený subjekt Spoločenstva 
obchodovať formou aukcie v súlade 
s čl. 10, sa zvýši o množstvo kvót, ktoré 
dovozca vráti s cieľom splniť povinnosť 
uvedenú v odseku 1, a zníži sa o množstvo 
kvót, ktoré sú vývozcom pridelené v súlade 
s uvedeným odsekom.
7. Dodatočný príjem z aukcie 
pochádzajúci z povinného vrátenia kvót 
dovozcami sa odvádza do fondu Európskej 
únie, ktorý je určený na výskum/rozvoj 
v oblasti energetiky a na boj proti zmene 
klímy.
8. V záujme plnenia povinného vrátenia 
podľa odseku 1 môže dovozca použiť 
kvóty, jednotky zníženia emisií (ERU) a 
jednotky certifikovaného zníženia emisií 
(CER) do výšky percentuálne vyjadreného 
množstva použitého výrobcami v priebehu 
predchádzajúceho roka, alebo môže 
použiť kvóty patriace do systému 
obchodovania s emisnými právami tretej 
krajiny považovanej za krajinu, ktorej 
úroveň obmedzenia je porovnateľná 
s úrovňou systému Spoločenstva.
9. Najneskôr do 30. júna 2010 Komisia 
prijme v súlade s postupom uvedeným 
v čl. 23 ods. 2 ustanovenia, ktoré 
vývozcom výrobkov stanovených v bode 2 
tohto článku umožnia prijímať bezplatné 
kvóty z registra Spoločenstva v prípade 
vývozu z Európskeho spoločenstva 
uskutočneného po 1. januári 2013. Na 
tento účel sa vytvorí zásoba kvót, ktorej 
objem je menší ako 2% z celkového 
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množstva kvót v rámci Spoločenstva.
10. Do 30. júna 2009 Komisia preskúma 
právne otázky, ktoré sa musia zohľadniť, 
aby sa zabezpečil súlad tohto nástroja 
s medzinárodným obchodným právom. 
V prípade potreby Komisia taktiež zostaví 
plán a harmonogram komunikácie a 
diskusie s ostatnými dotknutými krajinami 
o prostriedkov, ktorými sa čo najlepšie 
vyriešia zistené problémy. 

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

11. Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy s cieľom upraviť pomer kvót, ktoré 
bezplatne prijali odvetvia alebo 
pododvetvia podľa článku 10a.

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

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

Táto správa obsahuje aj stav 
napredovania vykonávacích opatrení, 
ktoré sa týkajú zavedenia mechanizmu 
úpravy na hraniciach a sú ustanovené 
v odsekoch 1 až 9.

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

Or. fr
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Odôvodnenie

Zdá sa, že je nevyhnutné zaradiť do textu smernice zásady mechanizmu, ktorým sa začlení 
dovoz emisií CO2, a to tak, aby sa podporilo postavenie EÚ s cieľom dosiahnuť ku koncu roka 
2009 uspokojujúcu medzinárodnú dohodu.

Taktiež je zrejme dôležité uviesť aspoň požiadavky kvantifikácie a overovania, pokiaľ ide o 
každý záväzok rozvinutých krajín a krajín s najrozvinutejším hospodárstvom. Tieto 
požiadavky sa musia týkať aj prínos týchto rozvíjajúcich sa krajín.
Treba objasniť pojem rozvíjajúce sa krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 586
Anne Laperrouze

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Od 1. januára 2013 dovozcovia a 
vývozcovia tovaru určeného 
v podmienkach ustanovených v odseku 2, 
na ktorý sa vzťahuje metodológia 
vytvorená podľa podmienok 
ustanovených v odseku 3, musia vrátiť 
alebo na základe povolenia môžu 
bezplatne dostať kvóty za podmienok 
podľa odseku 3. 
Výrobky, na ktoré sa uplatní prvý 
pododsek, sú výrobky, ktoré predstavujú 
riziko presunu emisií CO2 a pochádzajú 
z krajín, ktoré vo vzťahu k rozvinutým 
krajinám neprijali žiadne záväzky 
porovnateľné so záväzkami Európskej 
únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov a ktoré v súvislosti 
s krajinami s najrýchlejšie sa rozvíjajúcim 
hospodárstvom nezaviedli žiadne nové 
opatrenia, ktoré sú primerané, zmerané a 
oznámené podľa medzinárodne 
uznávaných postupov.
2. So zreteľom na medzinárodné 
rokovania Komisia najneskôr do 30. júna 
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2010 zostaví v rámci postupu uvedeného 
v článku 23 ods. 2 zoznam krajín pôvodu, 
ktoré sú uvedené v odseku 1. 
Komisia taktiež v rámci postupu 
uvedeného v článku 23 ods. 2 zostaví 
zoznam odvetví a pododvetví, z ktorých 
niektoré sú uvedené v prílohe I, a 
výrobkov, na ktoré sa uplatňuje tento 
článok, pričom vyhodnotí riziko presunu 
emisií a vychádza z odvetví uvedených 
v článku 10a ods. 8.
Zariadenia energeticky náročných odvetví 
a pododvetví, ktoré používajú elektrickú 
energiu za podmienok stanovených v čl. 2 
ods. 4 písm. b) podods. 3 a 4 smernice 
2003/96/ES z 27. októbra 2003 o 
reštrukturalizácii právneho rámca 
Spoločenstva pre zdaňovanie 
energetických výrobkov a elektriny, sú 
z dôvodu svojich nepriamych emisií 
zaradené do zoznamu zariadení v prílohe 
I.
Odsek 1 sa neuplatňuje na dovoz 
výrobkov vyrobených v krajinách alebo 
regiónoch spojených s európskym 
systémom obchodovania s emisnými 
kvótami v súlade s článkom 25.  
3. Množstvo kvót, ktoré musia dovozcovia 
vrátiť, zodpovedá rozdielu medzi: 
– priemerom emisií skleníkových plynov 
na tonu spôsobených výrobou týchto 
výrobkov v celom Spoločenstve, ktorý sa 
vynásobí množstvom dovezených výrobkov 
v tonách. Pri druhom výpočte môže 
priemerné emisie nahradiť výhodnejší 
emisný faktor, ak dovozca na základe 
auditu, ktorý vykonal overujúci subjekt 
akreditovaný Európskou úniou, preukáže, 
že postup výroby jeho výrobkov spôsobuje 
menej emisií, ako je európsky priemer;
– a priemerným množstvom kvót, ktoré sú 
bezplatne pridelené výrobe týchto 
výrobkov v celom Spoločenstve. 
Rozdielom medzi prvým a druhým 
súhrnom sa určí v prípade kladného 
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výsledku množstvo kvót, ktoré musia 
dovozcovia vrátiť, a v prípade záporného 
výsledku množstvo, ktoré sa im môže 
bezplatne prideliť.
Pri stanovení priemerného množstva 
emisií skleníkových plynov spôsobených 
výrobou rôznych výrobkov alebo kategórií 
výrobkov v celom Spoločenstve berie 
Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v čl. 23 ods. 2 do úvahy vyhlásenia 
o emisiách, overené za podmienok 
stanovených v čl. 14.
4. S cieľom uľahčiť stanovenie výpočtu 
vrátenia kvót z dovozu podľa odseku 3 
môže Komisia vyrábajúcim zariadeniam 
nariadiť vypracovanie správ týkajúcich sa 
výroby týchto výrobkov, ako aj nezávislých 
overení týchto vyhlásení, a to v súlade 
s usmerneniami prijatými podľa článkov 
14 a 15. K týmto povinnostiam môže 
patriť vyhlásenie o úrovniach emisií, na 
ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisiami v Európskej únii, spojených 
s výrobou každého výrobku alebo každej 
kategórie výrobku.
5. Nariadenie prijaté v rámci postupu 
stanoveného v článku 23 odsek 2 určuje 
pre dovozcov podmienky vrátenia alebo 
bezplatného pridelenia kvót. V tomto 
nariadení sú taktiež ustanovené 
podmienky, za ktorých príslušný dovozca 
oznámi potrebné vrátenie kvót so
zreteľom na množstvo dovezeného tovaru.
6. Celkové množstvo kvót, s ktorými môže 
poverený subjekt Spoločenstva 
obchodovať formou aukcie v súlade 
s čl. 10, sa zvýši o množstvo kvót, ktoré 
dovozca vráti s cieľom splniť povinnosť 
uvedenú v odseku 1, a zníži sa o množstvo 
kvót, ktoré sú vývozcom pridelené v súlade 
s uvedeným odsekom.
7. Dodatočný príjem z aukcie 
pochádzajúci z povinného vrátenia kvót 
dovozcami sa odvádza do fondu Európskej 
únie, ktorý je určený na výskum/rozvoj 
v oblasti energetiky a na boj proti zmene 
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klímy.
8. V záujme plnenia povinného vrátenia 
podľa odseku 1 môže dovozca použiť 
kvóty, jednotky zníženia emisií (ERU) a 
jednotky certifikovaného zníženia emisií 
(CER) do výšky percentuálne vyjadreného 
množstva použitého výrobcami v priebehu 
predchádzajúceho roka, alebo môže 
použiť kvóty patriace do systému 
obchodovania s emisnými právami tretej 
krajiny považovanej za krajinu, ktorej 
úroveň obmedzenia je porovnateľná 
s úrovňou systému Spoločenstva.
9. Najneskôr do 30. júna 2010 Komisia 
prijme v súlade s postupom uvedeným 
v čl. 23 ods. 2 ustanovenia, ktoré 
vývozcom výrobkov stanovených v ods. 2 
tohto článku umožnia prijímať bezplatné 
kvóty z registra Spoločenstva v prípade 
vývozu z Európskeho spoločenstva 
uskutočneného po 1. januári 2013. Na
tento účel sa vytvorí zásoba kvót, ktorej 
objem je menší ako 2% z celkového 
množstva kvót v rámci Spoločenstva.
10. Do 30. júna 2009 Komisia preskúma 
právne otázky, ktoré sa musia zohľadniť, 
aby sa zabezpečil súlad ustanovení 
uvedených v ods. 9 s medzinárodným 
obchodným právom. V prípade potreby 
Komisia taktiež zostaví plán a 
harmonogram komunikácie a diskusie 
s ostatnými dotknutými krajinami 
o prostriedkoch, ktorými sa čo najlepšie 
vyriešia zistené problémy. 

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

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

emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy s cieľom upraviť pomer kvót, ktoré 
bezplatne prijali odvetvia alebo 
pododvetvia podľa článku 10a.

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

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

Táto správa obsahuje aj stav 
napredovania vykonávacích opatrení, 
ktoré sa týkajú zavedenia mechanizmu 
úpravy na hraniciach a sú ustanovené 
v odsekoch 1 až 9.

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Zdá sa, že je nevyhnutné zaradiť do textu smernice zásady mechanizmu, ktorým sa začlení 
dovoz emisií CO2, a to tak, aby sa podporilo postavenie EÚ s cieľom dosiahnuť ku koncu roka 
2009 uspokojujúcu medzinárodnú dohodu.

Taktiež je zrejme dôležité uviesť aspoň požiadavky kvantifikácie a overovania, pokiaľ ide o 
každý záväzok krajín s najrozvinutejším hospodárstvom. Tieto požiadavky sa musia týkať aj 
prínosu týchto rozvíjajúcich sa krajín.
Treba objasniť pojem rozvíjajúce sa krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia najneskôr do júna 2011 a 
potom každých päť rokov na základe 
výsledku medzinárodných rokovaní a 
rozsahu zníženia emisií skleníkových 
plynov, ktorý z týchto rokovaní vyplynie, 
pričom zabezpečí rovnaký prístup ku 
konkurujúcim odvetviam, ako aj po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, osobitne pokiaľ 
ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia s cieľom 
určiť, akému vysokému riziku presunu 
emisií CO2 sú vystavené, v súlade 
s odsekom 3. 

2. Túto analytickú správu uvedenú 
v odseku 1 dopĺňajú vhodné návrhy, ktoré 
zohľadňujú časový rámec až do úplnej 
implementácie a ktoré zahŕňajú:

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

- upravenie pomeru kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

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

- pre účinky presunu, na ktoré sa 
nevzťahujú iné opatrenia, vyrovnávacie 
systémy CO2  pre vývozcov a dovozcov 
výrobkov, ktoré sa vyrobili v odvetviach 
alebo pododvetviach určených v súlade 
s článkom 10a. Takéto systémy neznížia 
likviditu trhu s kvótami.

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

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré zabezpečia 
rovnaký prístup ku konkurujúcim 
odvetviam a ktoré možno monitorovať, 
overovať a na ktoré sa vzťahujú záväzné 
vykonávacie pravidlá. 

3. Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v prvom odseku, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
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v porovnaní so zariadeniami v krajinách 
mimo Spoločenstva, ktoré neuložili 
rovnaké alebo preukázateľné obmedzenia 
týkajúce sa emisií, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:
a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov;
b) mieru, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoje úrovne emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií;
c) štruktúru trhu, príslušný geografický 
trh a príslušný trh s výrobkami, vystavenie 
odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;
d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, 
mimo EÚ v príslušných odvetviach;
e) vplyv prenesenia nákladov na CO2 do 
cien elektrickej energie v príslušnom 
odvetví alebo pododvetví.
S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov 
vyplývajúce zo systému Spoločenstva 
možno premietnuť do cien, je možné 
vychádzať okrem iného z odhadov 
neuskutočneného predaja v dôsledku 
zvýšenia ceny CO2 alebo z dosahu na 
rentabilnosť dotknutých zariadení.
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

Mala by sa vykonať analýza, aké možnosti prinesie medzinárodná dohoda v oblasti 
skutočného zníženia celosvetových emisií. Mali by byť dostupné opatrenia na zvýšenie 
prispievania odvetví ETS, ale aj na boj proti rizikám presunu emisií CO2. Prvou možnosťou 
by mali byť bezplatné kvóty.
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Odsek 9 článku 10a je významnou časťou presunu emisií CO2, a bol preto presunutý do 
odseku 3 tohto článku.

Účinky premietania nákladov na CO2 do cien elektrickej energie sa musia zohľadniť pri 
určovaní vystavenia riziku presunu emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 588
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V prípade, že sa neuzavrie komplexná 
medzinárodná dohoda, Komisia najneskôr 
do januára 2011 po konzultáciách so 
všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu
emisií CO2, a zohľadní pritom domáce 
opatrenia na zníženie emisií skleníkových 
plynov mimo Spoločenstva. Túto správu 
dopĺňajú vhodné návrhy, medzi ktoré môžu 
patriť tieto opatrenia:

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;
– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a.

– upraviť začlenenie dovozcov výrobkov, 
ktoré sa vyrobili v odvetviach alebo 
pododvetviach určených v súlade 
s článkom 10a, do systému Spoločenstva ;

– iné priame opatrenia na zamedzenie 
riziku vyšších globálnych emisií z 
premiestňovania priemyselných odvetví 
EÚ, ktoré hospodársky súťažia v 
celosvetovom meradle a ktoré obchodujú 
formou aukcie, a na zabezpečenie ich 
konkurencieschopnosti bez porušenia 
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environmentálnej účinnosti systému 
Spoločenstva.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Okrem požiadavky na kvóty pre dovoz pre energeticky citlivé výrobky dovážané do EÚ by 
mohli byť potrebné aj iné opatrenia na podporu vyvážajúcich podnikov v EÚ, pokiaľ sú 
vystavené značnej medzinárodnej konkurencii štátov, ktoré nevyvíjajú overiteľnú činnosť na 
zníženie emisií skleníkových plynov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 589
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a a ktorých množstvo môže 
predstavovať až 100 percent množstva 
určeného v súlade s článkom 10a;

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

– ak sa neuzavrela medzinárodná dohoda 
o zmene klímy začleniť dovozcov 
výrobkov, ktoré sa vyrobili v odvetviach 
alebo pododvetviach určených v súlade 
s článkom 10a, do systému Spoločenstva; 
takýto korekčný mechanizmus na 
hraniciach by mal európskym výrobcom a 
dovozcom takýchto výrobkov zabezpečiť 
rovnaké podmienky.
Ak sa uzavrela medzinárodná dohoda o 
zmene klímy, môžu byť prílohou 
analytickej správy návrhy nadväzujúce na 
preskúmanie v článku 10a ods. 1  
s cieľom zabezpečiť, že bezplatné 
prideľovanie sa uskutoční len v 
prípadoch, keď je plne odôvodnené 
v zmysle medzinárodnej dohody.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Termín na predloženie správy Komisie po medzinárodnej dohode by sa mal skrátiť na jún 
2010. Komisia rovnako navrhla dve preskúmania: jedno na základe článku 10a ods. 1, ktoré 
má posúdiť či je v zmysle medzinárodnej dohody potrebné bezplatné prideľovanie, a jedno na 
základe článku 10b. Tieto preskúmania by sa mali skombinovať, aby sa urýchlil postup a 
zvýšila istota.



AM\734914SK.doc 25/91 PE409.659v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní v rámci COP-131 a rozsahu 
zníženia emisií skleníkových plynov, ktorý 
z týchto rokovaní vyplynie, pričom sa 
zaručí rovnaký prístup ku všetkým 
konkurenčným priemyselným odvetviam 
zabezpečením dodržiavania kritérií 
uvedených v odseku 3, ako aj po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, najmä pokiaľ 
ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2.

Túto správu dopĺňajú vhodné návrhy, 
medzi ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

2. Správu uvedenú v odseku 1 doplnia 
vhodné návrhy, ktorých cieľom, 
s ohľadom na harmonogram úplného 
vykonávania, bude:

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

– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali všetky odvetvia alebo pododvetvia 
uvedené v článku 10a;

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

– zaviesť pre následky presunu, ktoré nie 
sú pokryté inými opatreniami, programy 
vyrovnávania emisií uhlíka pre vývozcov a
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a. Tieto 
systémy neobmedzujú likviditu na trhu 
s kvótami.

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré prinesú globálne 
zníženie emisií v rozsahu postačujúcom

Pri zvažovaní vhodnosti jednotlivých 
opatrení sa do úvahy berú všetky záväzné 
odvetvové dohody, ktoré sú v súlade 
s primeranými kritériami uvedenými 
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na účinný boj proti zmene klímy, ktoré 
možno monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.“

v odseku 3 a ktoré možno monitorovať,
overovať a na ktoré sa vzťahujú záväzné 
vykonávacie pravidlá.“
1 Konferencia zmluvných strán UNFCCC 
(Rámcový dohovor OSN o zmene klímy) 
a 3. stretnutie zmluvných strán Kjótskeho 
protokolu, ktoré sa konalo na Bali v Indonézii 3. –
14. decembra 2007.

Or. pl

Odôvodnenie

V tomto PDN sa spresňuje skutočnosť, že sa zohľadnia iba medzinárodné dohody uzatvorené 
v rámci UNFCCC. Uvádza kritériá platné pre medzinárodné dohody. Vyhodnotenie stavu sa 
bude týkať všetkých priemyselných odvetví, ale najmä energeticky náročných odvetví. 
Medzinárodná dohoda sa musí  tiež vyhodnotiť z pohľadu harmonogramu uplatňovania. 
Vyrovnávacie systémy budú predstavovať ďalšiu možnosť, pričom nebudú obmedzovať 
integráciu do EÚ ETS a nebudú vyžadovať ďalšie výdavky, ktoré majú zariadenia v EÚ 
zaradené do EÚ ETS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do júna 2010 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:
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- upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

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

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

– začleniť do systému Spoločenstva 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s článkom 10a;
– upraviť množstvo kvót pridelených 

bezplatne na vykompenzovanie 
nepriameho vplyvu presunutia nákladov 
na emisie CO2 do cien elektrickej energie 
pre odvetvia určené v súlade s článkom 10 
ods. 9 ako mimoriadne postihnuté týmito 
nákladmi. Maximálne množstvo kvót 
pridelených na prenos nákladov na emisie 
CO2 do cien elektrickej energie sa zakladá 
na overenej priemernej ročnej spotrebe 
elektrickej energie v týchto zariadeniach 
v období rokov 2005 až 2007 a na 
očakávanom presune nákladov na emisie 
CO2 týchto okrajových technológií výroby 
elektrickej energie, ktoré stanovujú ceny 
na trhu s elektrickou energiou, a je 
doplnkom bezplatného prideľovania kvót 
na priame emisie,
Príslušným spôsobom sa zmenia a doplnia 
ustanovenia článku 10a ods. 7.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Prehodnotenie musí zahŕňať zohľadnenie presunu nákladov na emisie CO2 do cien elektrickej 
energie v odvetviach, ktoré majú vyššie nepriame emisie ako priame emisie, a sú preto 
osobitne ovplyvnené cenami elektrickej energie.  Na stanovenie referenčných kritérií pre 
bezplatné prideľovanie kvót na prenos nákladov na CO2 do cien elektrickej energie využívanej 
v energeticky náročných priemyselných odvetviach treba zaviesť presne definovaný systém.  
Začlenenie dovozcov do systému Spoločenstva by nebolo možné pre odvetvia s druhotnými 
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činnosťami, keďže spotrebiteľský tovar je príliš komplexný na to, aby mohol byť týmto 
systémom chránený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 592
Anders Wijkman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

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

– do systému Spoločenstva začleniť 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v pododvetviach a zariadeniach určených 
v súlade s článkom 10a. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 593
Jens Holm

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia najneskôr do 30. júna 2010 
a následne každé tri roky určí odvetvia, 
v prípade ktorých hrozí vysoké riziko 
úniku emisií uhlíka. 

Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

Na účely určenia, ktoré sa uvádza 
v pododseku 1, Komisia zohľadní mieru, 
do akej má príslušné odvetvie alebo 
pododvetvie možnosť premietnuť náklady 
na požadované kvóty do cien výrobkov bez 
výraznej straty trhového podielu 
v porovnaní s menej účinnými 
zariadeniami v oblasti emisií CO2 mimo 
Spoločenstva, pričom vezme do úvahy 
tieto skutočnosti:

a) mieru, do akej by obchodovanie formou 
aukcie viedlo k podstatnému zvýšeniu 
výrobných nákladov;

b) mieru, do akej môžu jednotlivé 
zariadenia v príslušnom odvetví znížiť 
svoje úrovne emisií, napríklad na základe 
najúčinnejších technológií;

c) štruktúru trhu, príslušný geografický 
trh a príslušný trh s výrobkami, vystavenie 
odvetvia medzinárodnej hospodárskej 
súťaži;

d) vplyv zmeny klímy a politík týkajúcich 
sa energetiky, ktoré sa implementovali 
alebo sa ich implementácia očakáva, 



PE409.659v01-00 30/91 AM\734914SK.doc

SK

mimo EÚ v príslušných odvetviach.

S cieľom zhodnotiť, či zvýšenie nákladov 
vyplývajúce zo systému Spoločenstva 
možno premietnuť do cien, je možné 
vychádzať okrem iného z odhadov 
neuskutočneného predaja v dôsledku 
zvýšenia ceny CO2 alebo z dosahu na 
ziskovosť príslušných zariadení.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečí, že Komisia dokáže stále určiť odvetvia, v 
prípade ktorých hrozí vysoké riziko presunu emisií uhlíka bez ohľadu na to, či sa prijme návrh 
prideľovať úplne bezplatné kvóty.  Je zrejmé, že nikomu neprospeje, ak sa podniky podnietia k 
relokácii z Európy do krajín, ktorých vlády odmietli pristúpiť k rámcovému dohovoru OSN o 
zmene klímy, pretože by sa tým zvýšili emisie skleníkových plynov a Európa by stratila 
pracovné miesta. Diskusia by sa mala sústrediť na najúčinnejší spôsob riešenia tejto otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – názov a úvod
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Opatrenia na podporu energetických
odvetví v prípade presunu emisií CO2

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

Komisia najneskôr do 31. decembra 2010
na základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré odvetvia alebo pododvetvia, 
o ktorých sa určilo, že sú vystavené 
vysokému riziku presunu emisií CO2. Túto 
správu dopĺňajú vhodné návrhy, medzi 
ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

Or. en

Odôvodnenie

Tento druh ustanovenia by sa mal vzťahovať aj na menej energeticky náročné odvetvia, ktoré 
sú tiež vystavené značnému riziku presunu emisií CO2 s prihliadnutím na to, že niektoré štáty 
EÚ sú sami hranicou EÚ. Okrem toho by právne predpisy v oblasti životného prostredia mali 
zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie zdrojov v celej EÚ a nepodporovať presúvanie 
výroby do štátov mimo EÚ vychádzajúcej z technológií menej priaznivých pre životné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia na podporu niektorých 
energeticky náročných odvetví v prípade 

Opatrenia na podporu energetických
odvetví v prípade presunu emisií CO2
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presunu emisií CO2

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

Komisia najneskôr do 31. decembra 2010
na základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré odvetvia alebo pododvetvia, 
o ktorých sa určilo, že sú vystavené 
vysokému riziku presunu emisií CO2. Túto 
správu dopĺňajú vhodné návrhy, medzi 
ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

Or. en

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia by sa mali vzťahovať aj na menej energeticky náročné odvetvia významne 
ohrozené presunom emisií uhlíka. Právne predpisy v oblasti životného prostredia by mali 
zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie zdrojov v celej EÚ a nepodporovať presúvanie 
výroby do štátov mimo EU vychádzajúcej z technológií menej priaznivých pre životné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 596
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do septembra 2009
predloží Komisii analytickú správu 
o posúdení situácie, pokiaľ ide o niektoré 
energeticky náročné odvetvia alebo 
pododvetvia, o ktorých sa určilo, že sú 
vystavené vysokému riziku presunu emisií 
CO2. Opatrenia na podporu určitých 
energeticky náročných odvetví podľa 
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analytickú správu o posúdení situácie, 
pokiaľ ide o niektoré energeticky náročné 
odvetvia alebo pododvetvia, o ktorých sa 
určilo, že sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2.

článku 10b môže zrušiť len medzinárodná 
dohoda s rovnakými cieľmi zníženia, aké 
sa určujú pre členské štáty, a to po 
konzultácii všetkých príslušných 
sociálnych partnerov, Európskeho 
parlamentu a Rady.

Túto správu dopĺňajú vhodné návrhy, 
medzi ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

Túto analytickú správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:

Or. de

Odôvodnenie

Bezpečnosť investovania a plánovania pre energeticky náročné priemyselné odvetvia 
a pododvetvia, pri ktorých má Komisia určiť riziko presunu emisií CO2 až v júni 2010, sa dá 
dosiahnuť tak, že sa v smernici o obchodovaní s emisiami včas stanoví, ktorým odvetviam 
budú kvóty pridelené úplne bezplatne. S cieľom eliminovať konkurenčné nevýhody musí toto 
zaradenie existovať, pokým nebude existovať dohoda s predpokladanými cieľmi znižovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 597
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia najneskôr do septembra 2009 po 
konzultáciách so všetkými významnými 
sociálnymi partnermi predloží Európskemu 
parlamentu a Rade analytickú správu 
o posúdení situácie, pokiaľ ide o niektoré 
energeticky náročné odvetvia alebo 
pododvetvia, o ktorých sa určilo, že sú 
vystavené vysokému riziku presunu emisií 
CO2. Opatrenia na podporu určitých 
energeticky náročných odvetví v súlade 
s článkom 10b môže zrušiť len 
medzinárodná dohoda s rovnakými cieľmi 
zníženia, aké sa určujú pre členské štáty.

Túto správu dopĺňajú vhodné návrhy, Túto analytickú správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
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medzi ktoré môžu patriť tieto opatrenia: opatrenia:

Or. de

Odôvodnenie

Bezpečnosť investovania a plánovania pre energeticky náročné priemyselné odvetvia 
a pododvetvia, pri ktorých má Komisia určiť riziko presunu emisií CO2 až v júni 2010, sa dá 
dosiahnuť tak, že sa včas stanoví, ktorým odvetviam budú kvóty pridelené bezplatne. S cieľom 
zabrániť presunu emisií CO2 musí existovať bezplatné prideľovanie kvót, pokým nebude 
existovať dohoda s rovnakými cieľmi, ako sú ciele znižovania stanovené v systéme 
obchodovania s emisiami v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 598
Antonio De Blasio

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia, o ktorých sa určilo, že 
sú vystavené vysokému riziku presunu 
emisií CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné 
návrhy, medzi ktoré môžu patriť tieto 
opatrenia:
– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

Komisia najneskôr do 31. decembra 2009
na základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 
niektoré priamo alebo nepriamo emitujúce 
energeticky náročné odvetvia alebo 
pododvetvia, o ktorých sa určilo, že sú 
vystavené vysokému riziku presunu emisií 
CO2. Túto správu dopĺňajú vhodné návrhy, 
medzi ktoré môžu patriť tieto opatrenia:
– upraviť pomer kvót, ktoré bezplatne 
prijali odvetvia alebo pododvetvia podľa 
článku 10a;

Or. hu
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Dátum na predloženie správy Európskemu parlamentu a Rade by sa mal z toho istého 
dôvodu, ako je uvedené skôr v texte v súvislosti s určovaním odvetví vystavených riziku 
presunu CO2, podľa nášho názoru presunúť na jún 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 600
Jerzy Buzek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Otázka presunu emisií CO2 sa musí náležite riešiť prijatím predvídateľného právneho rámca. 
Preto sú určenie odvetví osobitne vystavených riziku presunu emisií CO2 a príslušné 
opatrenia na zabránenie tomuto presunu otázkami, ktoré by sa mali riešiť čo najskôr, a to 
pred rokom 2011.

Energetické odvetvie, ktoré funguje v niektorých členských štátoch, t.j. niekoľko izolovaných 
energetických trhov, je citlivé na presun emisií v rovnakej miere, ako energeticky náročné 
odvetvia, a malo by sa začleniť do správy Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 601
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia najneskôr do júna 2011 na 
základe výsledku medzinárodných 
rokovaní a rozsahu zníženia emisií 
skleníkových plynov, ktorý z týchto 
rokovaní vyplynie, ako aj po konzultáciách 
so všetkými významnými sociálnymi 
partnermi predloží v roku 2011 
Európskemu parlamentu a Rade analytickú 
správu o posúdení situácie, pokiaľ ide o 

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

niektoré energeticky náročné odvetvia 
alebo pododvetvia a energetické odvetvia, 
o ktorých sa určilo, že sú vystavené 
vysokému riziku presunu emisií CO2. Túto 
správu dopĺňajú vhodné návrhy, medzi 
ktoré môžu patriť tieto opatrenia:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 602
Richard Seeber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala výsledky konferencie v Kodani v decembri 2009 zanalyzovať do júna 2010. 
Tieto analýzy a následné opatrenia poskytnú kľúčové informácie pre trh. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 603
Jens Holm

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Bezplatné kvóty nie sú dobrou odpoveďou na problematiku presunu emisií CO2. Prideľovanie 
bezplatných kvót priemyselným odvetviam, ktoré patria k najväčším producentom 
skleníkových plynov, by neposkytlo stimuly potrebné na zabezpečenie toho, aby podniky 
minimalizovali negatívne vplyvy svojich výrobných činností na životné prostredie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 604
Jens Holm

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

– začleniť do systému Spoločenstva 
dovozcov výrobkov, ktoré sa vyrobili 
v odvetviach alebo pododvetviach 
určených v súlade s odsekom 1 tohto 
článku.

Or. en

Odôvodnenie

Technická úprava.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 605
Jens Holm

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– uloženie úpravy hraničnej dane, aby sa 
vykompenzovala účinná dotácia, ktorú 
dostávajú podniky s výrobou v 
rozvojových krajinách, ktoré nepristúpili k 
UNFCCC. 

Or. en

Odôvodnenie

Podniky s výrobou v štátoch sveta, ktorých vlády sa rozhodli nepristúpiť k rámcovému 
dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), sú v hospodárskej súťaži s európskymi podnikmi a 
inými podnikmi, ktoré musia získavať povolenia na obchodovanie s emisiami, dotované. Z 
tohto dôvodu je primerané ponechať možnosť zaviesť kompenzačné clá na dovoz z týchto 
krajín otvorenú, aby sa zabezpečila spravodlivá súťaž a bojovalo sa proti presunu emisií CO2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– upraviť množstvo kvót pridelených 
bezplatne na vykompenzovanie 
nepriameho vplyvu presunutia nákladov 
na emisie CO2 do cien elektrickej energie 
pre odvetvia určené v súlade s článkom 10 
ods. 3 ako mimoriadne postihnuté týmito 
nákladmi. Kvóty na kompenzovanie 
zvýšených nákladov na emisie CO2 budú 
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dodatočné a odrátajú sa z kvót 
pridelených v súlade s článkom 10 ods. 1 
a nie sú predmetom článku 12 ods. 1 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

Náklady vzniknuté presunom cien CO2 na spotrebiteľov elektrickej energie by mohli mať 
značné dôsledky na ziskovosť energeticky náročných odvetví. Na dôvažok, ak existuje riziko 
presunu emisií CO2, musia sa kvóty prideľovať nad rámec kvót pridelených na priame emisie. 
Takéto kvóty sa musia stiahnuť z aukčnej ponuky a nebudú mať tak negatívny vplyv na 
prevádzkovateľov, ktorí obchodujú formou aukcie ak majú výnimku z povinnosti ročného 
odovzdania a ak nie je povolený transfer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– upraviť množstvo kvót pridelených 
bezplatne na vykompenzovanie 
nepriameho vplyvu presunutia nákladov 
na emisie CO2 do cien elektrickej energie 
pre odvetvia určené v súlade s článkom 10 
ods. 3 ako mimoriadne postihnuté týmito 
nákladmi. Kvóty na kompenzovanie 
zvýšených nákladov na emisie CO2 budú 
dodatočné a odrátajú sa z kvót 
pridelených v súlade s článkom 10 ods. 1 
a nie sú predmetom článku 12 ods. 1 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

Náklady vzniknuté presunom cien CO2 na spotrebiteľov elektrickej energie by mohli mať 
značné dôsledky na ziskovosť energeticky náročných odvetví. Na dôvažok, ak existuje riziko 
presunu emisií CO2, musia sa kvóty prideľovať nad rámec kvót pridelených na priame emisie. 
Takéto kvóty sa musia stiahnuť z aukčnej ponuky a nebudú mať tak negatívny vplyv na 
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prevádzkovateľov, ktorí obchodujú formou aukcie ak majú výnimku z povinnosti ročného 
odovzdania a ak nie je povolený transfer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 608
Irena Belohorská

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– upraviť množstvo kvót pridelených 
bezplatne na vykompenzovanie 
nepriameho vplyvu presunutia nákladov 
na emisie CO2 do cien elektrickej energie 
pre odvetvia určené v súlade s článkom 10 
ods. 3 ako mimoriadne postihnuté týmito 
nákladmi. Kvóty na kompenzovanie 
zvýšených nákladov na emisie CO2 budú 
dodatočné a odrátajú sa z kvót 
pridelených v súlade s článkom 10 ods. 1 
a nie sú predmetom článku 12 ods. 1 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

Náklady vzniknuté presunom cien CO2 na spotrebiteľov elektrickej energie by mohli mať 
značné dôsledky na ziskovosť energeticky náročných odvetví. Na dôvažok, ak existuje riziko 
presunu emisií CO2, musia sa kvóty prideľovať nad rámec kvót pridelených na priame emisie. 
Takéto kvóty sa musia stiahnuť z aukčnej ponuky a nebudú mať tak negatívny vplyv na 
prevádzkovateľov, ktorí obchodujú formou aukcie ak majú výnimku z povinnosti ročného 
odovzdania a ak nie je povolený transfer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 609
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – pododsek 1 – zarážka 2a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– preskúmať vytvorenie osobitného 
poplatku z emisií CO2 v prípade dovozu 
v týchto odvetviach alebo pododvetviach;

Or. fr

Odôvodnenie

V snahe zabrániť nekalej hospodárskej súťaži je potrebné zaviesť pre európske podniky 
systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Medzinárodná dohoda, týkajúca sa aj 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví výrazne ohrozených presunom 
emisií CO2, alebo medzinárodná dohoda o 
takýchto priemyselných odvetviach, 
zameraná na konkrétne odvetvie, musí 
spĺňať nasledujúce kritériá, aby bola 
zabezpečená rovnaká úroveň pre 
zariadenia v odvetviach, ktoré sa považujú 
za výrazne ohrozené presunom emisií 
CO2. 
i) rovnaké ciele v oblasti emisií CO2, 
ii) podobné systémy znižovania emisií, 
ktoré majú rovnaké účinky, sú postavené 
na referenčných kritériách a predpisujú 
ich všetky zúčastnené krajiny alebo 
krajiny, ktoré nemajú rovnaké ciele v 
oblasti emisií CO2 v odvetviach 
spadajúcich systém Spoločenstva,
iii) efektívny medzinárodný systém 
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monitorovania a overovania,
iv) záväzný systém urovnávania sporov a 
jasný systém pokút za porušovanie, 
porovnateľný so systémom EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodnou dohodou sa zabráni presunu CO2 len vtedy, ak bude spĺňať určité kritériá, čo 
vytvorí rovnaké podmienky pre súťažiace odvetvia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 611
Irena Belohorská

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Medzinárodná dohoda, týkajúca sa aj 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví výrazne ohrozených presunom 
emisií CO2, alebo medzinárodná dohoda o 
takýchto priemyselných odvetviach, 
zameraná na konkrétne odvetvie, musí
spĺňať nasledujúce kritériá, aby bola 
zabezpečená rovnaká úroveň pre 
zariadenia v odvetviach, ktoré sa považujú 
za výrazne ohrozené presunom emisií 
CO2. 
i) účasť krajín, ktoré predstavujú 
rozhodujúce množstvo, a to minimálne 
85 % celosvetovej výroby vrátane rýchlo 
sa rozvíjajúcich trhov,
ii) rovnaké ciele v oblasti emisií CO2, 
iii) podobné systémy znižovania emisií, 
ktoré majú rovnaké účinky, sú postavené 
na referenčných kritériách a predpisujú 
ich všetky zúčastnené krajiny alebo 
krajiny, ktoré nemajú rovnaké ciele v 
oblasti emisií CO2 v odvetviach 
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spadajúcich systém Spoločenstva,
iv) na tovar v rámci hospodárskej súťaže 
sa musia vzťahovať rovnaké obmedzenia 
zohľadňujúce aspekty životnosti,
v) efektívny medzinárodný systém 
monitorovania a overovania,
vi) záväzný systém urovnávania sporov a 
jasný systém pokút za porušovanie, 
porovnateľný so systémom EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodnou dohodou sa zabráni presunu CO2 len vtedy, ak bude spĺňať určité kritériá, čo 
vytvorí rovnaké podmienky pre súťažiace odvetvia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak chceme pre zariadenia zabezpečiť 
rovnocenné podmienky odvetviam, ktoré 
sú považované za odvetvia vystavené 
vysokému riziku presunu emisií CO2, 
medzinárodné dohody, ktoré pokrývajú 
priemyselné odvetvia vystavené vysokému 
riziku presunu emisií CO2, alebo tiež 
medzinárodné dohody týkajúce sa 
určitého odvetvia, musia spĺňať 
prinajmenšom tieto kritériá:  
(i) účasť krajín predstavujúcich kritický 
objem aspoň 85 % celosvetovej výroby 
vrátane krajín s rýchlo sa rozvíjajúcim 
hospodárstvom,
(ii) ekvivalentné ciele pre emisie CO2,  
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(iii) zavedenie rovnakých systémov 
znižovania emisií, ktoré majú rovnocenné 
účinky, sú založené na referenčných 
kritériách a vyžadujú ich všetky 
zúčastnené krajiny alebo krajiny, ktoré 
nemajú ciele zodpovedajúce emisiám CO2
v odvetviach, ktoré spadajú do systému 
EÚ ETS, 
(iv) povinné uplatňovanie rovnakých 
obmedzení v prípade konkurenčných 
výrobkov, pričom sa zohľadní životnosť 
týchto výrobkov, 
(v) účinný medzinárodný systém 
monitorovania a overovania.
(vi) záväzný systém riešenia sporov 
a jasné pravidlá v oblasti sankcií, ktoré sú 
porovnateľné so systémom v EÚ.“

Or. pl

Odôvodnenie

Medzinárodná dohoda zabráni presunu emisií uhlíka iba v prípade, že bude v súlade s 
určitými kritériami, ktoré zabezpečia konkurenčným odvetviam rovnaké postavenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 613
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica.
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2. Príslušné orgány každoročne do 28. 
februára určia množstvo kvót, ktoré sa 
majú v danom roku rozdeliť, vypočítané 
podľa článkov 10 a 10a. 

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

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 614
Urszula Krupa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

Požiadavky v oblasti správy a informovanosti uvedené v článku 11 odsek 1 by vyžadovali 
obrovské náklady v oblasti, ktorú pokrýva tento dokument. 

Úroveň kontroly stanovená v článku 11 je neprimeraná vo vzťahu k cieľom v oblasti ochrany 
životného prostredia, ktoré sa môžu dosiahnuť uplatnením kontrolných prostriedkov 
stanovených v tomto článku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 615
Jens Holm

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

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

Or. en

Odôvodnenie

Aukcie všetkých kvót by sa mali bezodkladne stať všeobecným pravidlom, pretože bezplatné 
kvóty neposkytujú stimuly, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby podniky 
minimalizovali negatívne vplyvy svojich činností na životné prostredie.  Opatrenia na 
zamedzenie presunu emisií CO2 sú potrebné, no nevyžadujú si žiadne prideľovanie 
bezplatných kvót priemyselným odvetviam, ktoré patria k najväčším producentom 
skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 616
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Každý členský štát do 30. júna 2011
uverejní a predloží Komisii národné 
vykonávacie opatrenia uvádzajúce zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
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podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Termín na predloženie národných vykonávacích opatrení by sa mal skrátiť na jún 2011, aby 
mali členské štáty dostatok času na ich pripomienkovanie, ak by ich Komisia zamietla. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 617
Thomas Ulmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 1.

1. Každý členský štát do 30. septembra 
2011 uverejní a predloží Komisii zoznam 
zariadení na svojom území, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, ako aj každé 
bezplatné pridelenie kvót každému 
zariadeniu na svojom území vypočítané 
podľa pravidiel uvedených v článku 10a 
ods. 2.

Or. de

Odôvodnenie

Potrebná úprava vzhľadom na zavedenia modelu referenčných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 618
Linda McAvan

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

1a. V lehote troch mesiacov od oznámenia 
národných vykonávacích opatrení 
členským štátom podľa odseku 1 môže 
Komisia tieto opatrenia alebo akúkoľvek 
ich časť zamietnuť, ak nie sú v súlade s 
pravidlami uvedenými v článku 10a 
ods. 1. Členské štáty vydajú kvóty v súlade 
s odsekom 2 len vtedy, keď Komisia 
schváli navrhované zmeny a doplnenia. 
Akékoľvek rozhodnutie o zamietnutí 
Komisia zdôvodní.

Or. en

Odôvodnenie

Úlohou Komisie musí byť schvaľovanie národných vykonávacích opatrení, aby sa zaručilo, že 
členské štáty budú súdržne uplatňovať pravidlá o bezplatných kvótach pre svoje zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 619
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty.

2a. Zariadeniam, v ktorých sa skončila 
činnosť podľa prílohy I alebo ktorých 
kapacita činnosti podľa prílohy I poklesla 
pod hranicu uvedenú v tejto prílohe, sa 
nepridelia žiadne bezplatné kvóty.
Komisia do opatrení schválených podľa 
článku 10a ods. 1 zahrnie opatrenia 
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určujúce zariadenia, ktoré čiastočne alebo 
dočasne ukončili činnosť. Tieto 
zariadenia môžu aj naďalej dostávať 
bezplatné kvóty v súlade s opatreniami o 
bezplatnom prideľovaní kvót podľa 
článku 10a ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zahrnúť definíciu  kedy zariadenie končí činnosť, aby sa zaručila harmonizácia v 
celej EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 620
Jens Holm

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 621
Johannes Blokland

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



AM\734914SK.doc 51/91 PE409.659v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty.

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty a 
musí vrátiť pomernú časť bezplatných 
kvót, ktorá mu už bola pridelené.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zaručiť, aby v prípade, že bolo rozhodnuté o ukončení činnosti, neexistoval stimul na 
pokračovanie vo výrobe v podobe zachovania bezplatných kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 622
Richard Seeber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty.

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty. 
Nevyužité kvóty sa presunú do rezervy.

Or. en

Odôvodnenie

Kvóty odložené pre nových účastníkov pravdepodobne zvýšia likviditu. Trh očakáva, že táto 
likvidita sa pridelí zariadeniam bezplatne (zníži dopyt). Nevyužité kvóty by sa preto mali 
vrátiť na trh.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 623
Robert Goebbels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty.

Zariadenie, ktoré skončí svoju prevádzku, 
už nedostane žiadne bezplatné kvóty 
okrem prípadu, keď prevádzkovateľ 
preukáže príslušnému orgánu, že vo 
svojom domovskom štáte nahradí výrobu v 
konkrétnom a primeranom čase.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Používanie CER a ERU z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva pred 

nadobudnutím platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Používanie CER výlučne s osvedčením 
zlatý štandard z projektových aktivít v 

systéme Spoločenstva pred nadobudnutím 
platnosti budúcej medzinárodnej dohody o 

zmene klímy
1. Do nadobudnutia platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
a pred začatím uplatňovania odsekov 3 a 4 
článku 28 sa uplatňujú odseky 2 až 7 tohto
článku.

1. Do nadobudnutia platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy sa 
uplatňujú odseky 2 až 6.

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 

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

výlučne s osvedčením zlatý štandard
vydané v súvislosti so znížením emisií do 
roku 2012 z typov projektov, ktoré 
schválili všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012. Celkové množstvo vydaných kvót 
(vrátane kvót vydaných v súlade s odsekmi 
3, 4 a 5) nesmie byť vyššie ako 50 % 
objemu uvedených kreditov vydaných 
mimo Únie, ktoré neboli vyčerpané. 
Príslušný orgán vykoná takúto výmenu na 
požiadanie do 31. decembra 2014.

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

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER výlučne s osvedčením zlatý štandard, 
ktoré im členské štáty povolili na obdobie 
rokov 2008 až 2012, príslušné orgány im 
umožnia výmenu CER výlučne s 
osvedčením zlatý štandard z projektov 
vypracovaných pred rokom 2013, ktoré 
boli vydané v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty platné od roku 
2013. Celkové množstvo vydaných kvót 
(vrátane kvót vydaných v súlade s odsekmi 
3, 4 a 5) nesmie byť vyššie ako 50 % 
objemu uvedených kreditov vydaných 
mimo Únie, ktoré neboli vyčerpané.

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

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

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER, ktoré im členské štáty povolili na 
obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER výlučne 
s osvedčením zlatý štandard vydaných 
v súvislosti so znížením emisií od roku 
2013 pre kvóty z nových projektov, ktoré 
sa začali od roku 2013 v najmenej 
rozvinutých krajinách.

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

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
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nastane skôr. nastane skôr. Celkové množstvo vydaných 
kvót (vrátane kvót vydaných v súlade s 
odsekmi 3, 4 a 5) nesmie byť vyššie ako 
50 % objemu uvedených kreditov 
vydaných mimo Únie, ktoré neboli 
vyčerpané.

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 
úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať 
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva.

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER, ktoré im členské štáty povolili na 
obdobie rokov 2008 až 2012, a v prípade, 
že uzavretie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, ak ide o 
kredity s osvedčením zlatý štandard, 
v ktorých sú uvedené presné úrovne 
čerpania. V súlade s takýmito dohodami 
prevádzkovatelia majú mať možnosť 
použiť kredity z projektových aktivít v 
týchto tretích krajinách, aby splnili svoje 
záväzky v rámci systému Spoločenstva. 
Celkové množstvo vydaných kvót (vrátane 
kvót vydaných v súlade s odsekmi 3, 4 a 5) 
nesmie byť vyššie ako 50 % objemu 
uvedených kreditov vydaných mimo Únie, 
ktoré neboli vyčerpané.

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

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

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

7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa v systéme Spoločenstva 
prijmú len CER výlučne s osvedčením 
zlatý štandard z tretích krajín, ktoré 
ratifikovali uvedenú dohodu, a to do výšky 
10 % dodatočného úsilia o zníženie 



AM\734914SK.doc 55/91 PE409.659v01-00

SK

v súlade s článkom 9.

Or. fr

Odôvodnenie

V smernici o ETS sa musí riešiť záruka, že budú k dispozícii kredity, ktoré podporujú trvalo 
udržateľný rozvoj na celosvetovej úrovni.
Je dôležité, aby sa vo fáze 3 smernice o ETS používali len kredity typu zlatý štandard.
V prípade, že by nedošlo k uzavretiu medzinárodnej dohody, by sa mohlo v rokoch 2008 až 
2012 znovu použiť len 50 % kreditov.
Ak sa uzavrie medzinárodná dohoda, mohlo by sa použiť 10 % celkového úsilia o zníženie 
v súlade so smernicou o ETS v spojení s CER, ktoré majú osvedčenie zlatý štandard.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Používanie CER a ERU z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva pred 
nadobudnutím platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Používanie len CER certifikovaných 
podľa zlatého štandardu z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva v prípade, 
že do konca roku 2012 nenadobudne 
účinnosť budúca medzinárodná dohoda o 
zmene klímy

Ak sa v tejto smernici odkazuje na CER, 
povoľujú sa iba ak uplatňujú metodiku a 
normy, ktoré sú v súlade s metodikou a 
normami stanovenými nadáciou Gold 
Standard Foundation.

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

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

všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012. Množstvo vydaných kvót vrátane 
kvót vydaných podľa článkov 3, 4 a 5 
nesmie prekročiť 50 % objemu 
nevyužitých externých  kreditov, na ktoré 
sa odkazuje skôr v texte. Príslušný orgán 
vykoná takúto výmenu na požiadanie do 
31. decembra 2014.

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

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER, ktoré im členské štáty povolili na 
obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu výhradne 
CER certifikovaných podľa zlatého 
štandardu z projektov vypracovaných 
pred rokom 2013, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií od roku 
2013 pre kvóty platné od roku 2013. 
Množstvo vydaných kvót vrátane kvót 
vydaných podľa článkov 2, 4 a 5 nesmie 
prekročiť 50 % objemu nevyužitých 
externých  kreditov, na ktoré sa odkazuje 
skôr v texte.

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

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

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER, ktoré im členské štáty povolili na
obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výhradne výmenu 
CER certifikovaných podľa zlatého 
štandardu vydaných v súvislosti 
so znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
z nových projektov, ktoré sa začali od roku 
2013 v najmenej rozvinutých krajinách.

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

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, kým tieto krajiny neratifikujú 
dohodu so Spoločenstvom alebo do roku 
2020, podľa toho, ktorá z týchto udalostí 
nastane skôr. Množstvo vydaných kvót 
vrátane kvót vydaných podľa článkov 2, 3 
a 5 nesmie prekročiť 50 % objemu 
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nevyužitých externých kreditov, na ktoré 
sa odkazuje skôr v texte.

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 
úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať 
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva.

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER, ktoré im členské štáty povolili na 
obdobie rokov 2008 až 2012, a v prípade, 
že uzavretie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 
úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať 
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách ak sú 
certifikované podľa zlatého štandardu, 
aby splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva. Množstvo vydaných kvót 
vrátane kvót vydaných podľa článkov 2, 3 
a 4 nesmie prekročiť 50 % nevyužitých 
externých  kreditov, na ktoré sa odkazuje 
skôr v texte.

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

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

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

7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa v systéme Spoločenstva 
prijmú len CER certifikované podľa 
zlatého štandardu z tretích krajín, ktoré 
uvedenú dohodu ratifikovali až do 10 % 
dodatočného zníženia, ktoré sa vykonáva 
v súlade s článkami 9 a 28.

Or. en
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Odôvodnenie

PDM zaručuje, aby sa v EÚ ETS povolili kvalitné kredity spĺňajúce transparentnú 
doplnkovosť a trvalo udržateľné kritériá. Je dôležité, aby rámci 3. fázy EÚ ETS boli 
oprávnené iba kredity zlatého štandardu. Polovicu všetkých nepoužitých kreditov vo fáze pred 
rokom 2013 možno preniesť do fázy III po roku 2013 a v rámci medzinárodnej dohody možno 
vykompenzovať 10 % dodatočného zníženia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 626
Amalia Sartori

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Používanie CER a ERU z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva pred 
nadobudnutím platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Používanie CER a ERU z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva

1. Do nadobudnutia platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
a pred začatím uplatňovania odsekov 3 a 4 
článku 28 sa uplatňujú odseky 2 až 7 tohto 
článku.

1. Do nadobudnutia platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
a pred začatím uplatňovania odsekov 3 a 4 
článku 28 sa uplatňujú odseky 2 až 4 tohto 
článku.

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

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im 
dodatočne k množstvu kvót vydaných 
v súlade s článkom 9 vydal kvóty platné na 
obdobie od roku 2013 výmenou za CER a 
ERU vydané v súvislosti so znížením 
emisií z typov projektov, ktoré schválil 
aspoň jeden členský štát v systéme 
Spoločenstva na obdobie až do roku 2012 
vrátane. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. decembra 
2014.

3. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 

3. Prevádzkovatelia môžu v každom 
prípade používať CER/ERU alebo kredity 
až do výšky 10,5 % svojich ročných emisií 
s cieľom splniť záväzky prijaté v rámci 
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z projektov vypracovaných pred rokom 
2013, ktoré boli vydané v súvislosti so 
znížením emisií od roku 2013 pre kvóty 
platné od roku 2013. Prvý pododsek sa 
uplatňuje na všetky typy projektov, ktoré 
schválili všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012.

systému Spoločenstva. Toto prebieha 
odovzdaním:

a) CER/ERU z projektov CDM/JI so 
zreteľom na zníženie emisií, ktoré sa 
dosiahlo až do konca roka 2015,
b) CER/ERU z projektov CDM/JI so 
zreteľom na zníženie emisií dosiahnuté po 
roku 2013 v krajinách, ktoré ratifikujú 
budúcu medzinárodnú dohodu o zmene 
klímy,
c) CER/ERU z projektov CDM/JI so 
zreteľom na zníženie emisií dosiahnuté po 
roku 2013 v krajinách, s ktorými EÚ 
uzavrela bilaterálnu alebo multilaterálnu 
dohodu o spolupráci v oblasti zmeny 
klímy pred 31. decembrom 2015, alebo
d) kreditov z činností na zníženie emisií, 
ktoré boli zriadené v súlade s 
požiadavkami ustanovenými v dohodách o 
spolupráci v krajinách, ktoré nie sú 
oprávnené v rámci CDM a ktoré so 
Spoločenstvom uzavreli dohodou o 
spolupráci v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 do jedného roku po 
nadobudnutí platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy.

4. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách. Prvý 
pododsek sa uplatňuje na CER pre všetky 
typy projektov, ktoré schválili všetky 
členské štáty v systéme Spoločenstva 
v období rokov 2008 až 2012, kým tieto 
krajiny neratifikujú dohodu so 
Spoločenstvom alebo do roku 2020, podľa 

4. V dohodách o spolupráci uvedených v 
ods. 3 písm. d) sa vymedzia oprávnené 
typy projektov, metódy používané na 
stanovenie množstva kreditov, ktoré majú 
byť vydané, a mechanizmus, ktorým sa 
zabezpečí presun kreditov na kvóty, ktoré 
sa môžu použiť na dosiahnutie súladu s 
budúcou medzinárodnou dohodou o 
zmene klímy.
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toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.
5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, 
s uvedením úrovne čerpania. V súlade s 
takýmito dohodami prevádzkovatelia majú 
mať možnosť použiť kredity z 
projektových aktivít v týchto tretích 
krajinách, aby splnili svoje záväzky v 
rámci systému Spoločenstva.
6. V každej dohode, na ktorú sa odkazuje 
v odseku 5, sa ustanovuje používanie 
kreditov v systéme Spoločenstva 
z obnoviteľných energií alebo technológií 
energetickej účinnosti, ktorými sa 
podporuje technologický transfer, trvalo 
udržateľný rozvoj. V každej takejto 
dohode sa ustanovuje aj používanie 
kreditov z projektov, v ktorých použitá 
základná línia je pod úrovňou 
bezplatného pridelenia podľa opatrení 
uvedených v článku 10a alebo pod 
úrovňou, ktorú vyžadujú právne predpisy 
Spoločenstva.
7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa v systéme Spoločenstva 
prijmú len CER z tretích krajín, ktoré 
uvedenú dohodu ratifikovali.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaným PDN sa zabezpečuje, aby prevádzkovatelia plne vyčerpali CER/ERU, ktoré im 
členské štáty povolili na obdobie rokov 2008 až 2012. Zároveň sa týmto PDN predkladá 
myšlienka doplnkovej zásady, podľa ktorej môže byť úsilie (ktoré by malo zahŕňať rast v 
dôsledku zvýšenej hospodárskej činnosti) o dosiahnutie záväzkov znížiť emisie až spolovice 
dosiahnuté prostredníctvom medzinárodných mechanizmov počas tretieho obdobia 
obchodovania. Táto zásada sa bude uplatňovať nezávisle od nadobudnutia platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 627
Linda McAvan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Používanie CER a ERU z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva pred 
nadobudnutím platnosti budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Používanie CER a ERU z projektových 
aktivít v systéme Spoločenstva v 
súvislosti s uzavretím budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetky ustanovenia článku 11 sa vzťahujú na situáciu pred nadobudnutím platnosti 
budúcej medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 628
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia by mala povoliť len projekty 
typu zlatý štandard, s cieľom zaručiť, aby 
projekty CDM boli zreteľne doplnkové a 
prispievali k trvalo udržateľnému rozvoju. 
Odseky 2 až 7 podliehajú tejto požiadavke.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatňovaním kritérií typu zlatý štandard sa zabezpečuje, aby akreditáciu získavali len 
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projekty vysokej kvality, teda projekty zamerané na zníženie emisií, ktoré by sa už nedosiahlo, 
a projekty, ktoré sú jasným prínosom z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja pre miestne 
spoločenstvá, ktoré získajú akreditáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 629
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Zástupcovia Komisie a Európskeho 
parlamentu by mali zasadať v správnej 
rade Gold Standard, aby zabezpečovali 
zodpovednosť za budúci vývoj v rámci 
noriem kvality typu zlatý štandard.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa zabezpečuje, že kritériá typu zlatý štandard budú v budúcnosti dôkazom 
uplatňovania kritérií v rámci EÚ ETS. Komisia by nemala dovoliť, aby nezávislé organizácie 
určovali vypracúvanie kritérií kvality, ale mala by v tejto veci rozhodovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 630
Bogusław Sonik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 



AM\734914SK.doc 63/91 PE409.659v01-00

SK

v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. decembra 
2014.

v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. marca 2015.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 631
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. marca 2015.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť mimoriadny overovací postup súbežný s globálne akceptovaným 
režimom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 634
Avril Doyle

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 635
Christofer Fjellner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 

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

kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré sa schválili v 
rámci UNFCC v období rokov 2008 až 
2012. Príslušný orgán vykoná takúto 
výmenu na požiadanie do 31. decembra 
2014.

Or. en

Odôvodnenie

Ak EÚ schváli určité predpisy a typy projektov na úrovni OSN, ale potom použije iný filter na 
úrovni EÚ, môže to mať negatívne dôsledky na budúce rokovania so zvyškom svetového 
spoločenstva. Takisto je logické, aby sa na úrovni EÚ schválilo to, čo sa už schválilo v rámci 
rokovaní OSN. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 636
Patrick Louis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, môžu 
požiadať príslušný orgán, aby im vydal 
kvóty platné na obdobie od roku 2013 
výmenou za CER a ERU vydané 
v súvislosti so znížením emisií do roku 
2012 z typov projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až 
2012, ako aj v súvislosti s činnosťami 
vyplývajúcimi z využívania pôdy, zo zmeny 
vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva. Príslušný orgán vykoná 
takúto výmenu na požiadanie do 31. 
decembra 2014.
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Or. fr

Odôvodnenie

 Zaradenie kvót zo zavádzania lesníckych činností do systému ETS na obdobie rokov 2008 až 
2012 zrejme neprijmú všetky členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 637
Avril Doyle

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 638
Holger Krahmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Príslušné orgány umožnia 
prevádzkovateľom za každý rok výmenu 
CER z projektov vypracovaných pred 
rokom 2013 pre kvóty platné od roku 2013, 
a to do 50 % celoročného zníženia v rámci 
množstva kvót, ktoré sa majú prideliť 
podľa ustanovení článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie predlžuje používanie CER na obdobie po roku 2013. Uvádza projekty, ktoré sa 
začali pred rokom 2013 a ktoré už získali osvedčenie. CER budú každoročne vymeniteľné za 
kvóty platné od roku 2013, a to maximálne do 50 % celkového zníženia kvót (v porovnaní s 
druhým obdobím obchodovania). Použitie kvót z projektov CDM/JI predstavuje významný 
potenciál zníženia tlaku na ceny za kvóty EÚ. Okrem toho by sa tým umožnili počiatočné 
investície v rozvíjajúcich sa krajinách, podporila by sa informovanosť o energetickej 
účinnosti a vytvorili by sa príležitosti na vývoz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 639
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
z projektov vypracovaných pred rokom 

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

účinnosti na strane dopytu vypracovaných 
pred rokom 2013, ktoré boli vydané 
v súvislosti so znížením emisií od roku 
2013 pre kvóty platné od roku 2013,
s výnimkou CER z veľkých 
hydroenergetických projektov.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné, ak by sa umožnili kompenzácie priemyselnému odvetviu, pri ktorom 
existuje možnosť presunu emisií CO2. Uznanie kreditov z investícií CDM v týchto odvetviach
by de facto znamenalo finančné podnety podporujúce presun emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 641
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Prvý pododsek sa uplatňuje na všetky typy 
projektov, ktoré schválili všetky členské 
štáty v systéme Spoločenstva v období 
rokov 2008 až 2012, ako aj na činnosti 
vyplývajúce z využívania pôdy, zo zmeny 
využívania pôdy a z lesného hospodárstva.

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade s PDN k článku 11a ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 643
Christofer Fjellner

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

projektov, ktoré sa schválili v rámci 
UNFCC v období rokov 2008 až 2012.

Or. en

Odôvodnenie

Ak EÚ schváli určité predpisy a typy projektov na úrovni OSN, ale potom použije iný filter na 
úrovni EÚ, môže to mať negatívne dôsledky na budúce rokovania so zvyškom svetového 
spoločenstva. Takisto je logické, aby sa na úrovni EÚ schválilo to, čo sa už schválilo v rámci 
rokovaní OSN. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 644
Konrad Szymański

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť mimoriadny overovací postup súbežný s globálne akceptovaným 
režimom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 645
Holger Krahmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

So zreteľom na obmedzenie množstva 
uvedené v ods. 3 príslušné orgány umožnia 
prevádzkovateľom výmenu CER vydaných 
v súvislosti so znížením emisií od roku 
2013 pre kvóty z nových projektov, ktoré 
sa začali od roku 2013 v najmenej 
rozvinutých krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

Úpravou sa rozširuje väčšie používanie CER navrhované v článku 11a ods. 3 na prípad 
uvedený v ods. 4. (Pozri aj Odôvodnenie k ods. 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 646
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových projektov 
obnoviteľnej energie a účinnosti na 
strane dopytu, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách, 
s výnimkou CER z veľkých 
hydroenergetických projektov.

Or. en
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Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné, ak by sa umožnili kompenzácie priemyselnému odvetviu, pri ktorom 
existuje možnosť emisií CO2. Uznanie kreditov z investícií CDM v týchto odvetviach by de 
facto znamenalo finančné podnety podporujúce presun emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 647
Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013 
v najmenej rozvinutých krajinách.

Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu CER 
vydaných v súvislosti so znížením emisií 
od roku 2013 pre kvóty z nových 
projektov, ktoré sa začali od roku 2013.

Or. fr

Odôvodnenie

Bolo by dobré umožniť ďalšiu realizáciu investícií do projektov JI/CDM, ktoré začali po roku 
2013, aby sa dalo zabezpečiť zníženie emisií za čo najvýhodnejšie náklady, pričom sa 
zohľadní intenzita zníženia, o ktorú sa snaží EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prevádzkovateľ, ktorý použil tCER, 
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odovzdá CER, tCER, ERU alebo kvótu 
aspoň 30 dní pred uplynutím platnosti 
tCER, aby pokryl emisie, ktoré predtým 
pokrývalo tCER, ktorého platnosť sa 
skončila. Ak prevádzkovateľ nenahradil 
žiadne tCER, ktoré použil na pokrytie 
svojich emisií pred uplynutím ich 
platnosti, prevádzkovateľ bude 
zodpovedný za uhradenie pokuty za 
prekročenie emisií v súlade s článkom 16.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 651
Patrick Louis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 
Spoločenstva v období rokov 2008 až -
2012, ako aj pre činnosti vyplývajúce 
z používania pôdy, zo zmeny vo využívaní 
pôdy a z lesného hospodárstva, kým tieto 
krajiny neratifikujú dohodu so 
Spoločenstvom alebo do roku 2020, podľa 
toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade s PDN k článku 11a ods. 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 652
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
typy projektov, kým tieto krajiny 
neratifikujú dohodu so Spoločenstvom 
alebo do roku 2020, podľa toho, ktorá z 
týchto udalostí nastane skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť mimoriadny overovací postup súbežný s globálne akceptovaným 
režimom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 653
Bogusław Sonik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
typy projektov, kým tieto krajiny 
neratifikujú dohodu so Spoločenstvom 
alebo do roku 2020, podľa toho, ktorá z 
týchto udalostí nastane skôr.
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Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť mimoriadny overovací postup súbežný s globálne akceptovaným 
režimom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 654
Avril Doyle

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 655
Christofer Fjellner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvý pododsek sa uplatňuje na CER pre 
všetky typy projektov, ktoré schválili 
všetky členské štáty v systéme 

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

kým tieto krajiny neratifikujú dohodu so 
Spoločenstvom alebo do roku 2020, podľa 
toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Ak EÚ schváli určité predpisy a typy projektov na úrovni OSN, ale potom použije iný filter na 
úrovni EÚ, môže to mať negatívne dôsledky na budúce rokovania so zvyškom svetového 
spoločenstva. Takisto je logické, aby sa na úrovni EÚ schválilo to, čo sa už schválilo v rámci 
rokovaní OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Prevádzkovateľ, ktorý použil tCER, 
odovzdá CER, tCER, ERU alebo kvótu 
aspoň 30 dní pred uplynutím platnosti 
tCER, aby pokryl emisie, ktoré predtým 
pokrývalo tCER, ktorého platnosť sa 
skončila. Ak prevádzkovateľ nenahradil 
žiadne tCER, ktoré použil na pokrytie 
svojich emisií pred uplynutím ich 
platnosti, prevádzkovateľ bude 
zodpovedný za uhradenie pokuty za 
prekročenie emisií v súlade s článkom 16.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 657
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Prevádzkovatelia môžu používať CER, 
ERU alebo iné schválené kredity z tretích 
krajín, ktoré podpísali Kjótsky protokol, 
do výšky 60 % zníženia, ktoré EÚ dosiahla 
v rokoch 1990 až 2020. Kredity CER/ERU 
môžu pochádzať z projektov začatých 
po roku 2013.

Or. fr

Odôvodnenie

Bolo by dobré umožniť ďalšiu realizáciu investícií do projektov JI/CDM, ktoré začali po roku 
2013, aby sa dalo zabezpečiť zníženie emisií za čo najvýhodnejšie náklady, pričom sa 
zohľadní intenzita zníženia, o ktorú sa snaží EÚ. Ustanovenie týkajúce sa doplnkovosti by si 
zaslúžilo nové preskúmanie, aby sa umožnilo znižovanie mimo územia EÚ vo výške 
naplánovaných 60 % úsilia namiesto súčasných 50 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 658
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a.  Subjekt, ktorý použil dCER, musí 
vrátiť CER, dCER, ERU alebo kvótu 
najneskôr 30 dní pred skončením 
platnosti dCER tak, aby sa pokryli emisie 
pokryté kreditom, ktorého platnosť končí. 
Ak prevádzkovateľ nenahradil použité 
dCER na pokrytie emisií, ktoré boli 
pokryté pred skončením platnosti kreditov, 
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musí zaplatiť pokutu za prekročenie 
emisií v súlade s ustanoveniami článku 
16.

Or. fr

Odôvodnenie

Výsadbami sa môže ukladať uhlík a môže sa nimi zabezpečiť drevo, ktoré je zase uložené 
v rôznych formách využitia, ako sú stavby, zariadenie a papier. Ťažkosti spojené so stálosťou 
lesníckych projektov CDM riešilo vytvorenie dočasných kreditov CER (dCER), ktoré budú po 
skončení platnosti nahradené.

Okrem dreva na energiu môže zvýšenie zásob úžitkového dreva na rôzne využitie prispieť k 
boji proti zmene klímy. Po jednom alebo viacerých recyklovaniach sa môže úžitkové drevo 
spáliť ako drevo na energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 659
Patrick Louis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Členské štáty môžu získať absorpčné 
jednotky, ktoré zodpovedajú prídavnému 
ukladaniu uhlíka v produktoch z dreva, 
v závislosti od pravidiel zúčtovania, ktoré 
sú prijaté v rámci medzinárodných 
dohovorov o zmene klímy. Touto 
možnosťou sa vytvoria stimulačné 
mechanizmy súvisiace s ETS.

Or. fr

Odôvodnenie

V súčasnosti sa akékoľvek vyrúbané drevo považuje za drevo, ktoré vytvára okamžitú reemisiu 
CO2 do atmosféry, čo nestimuluje využívanie dreva na jeho rozličné použitie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 660
Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Ročné použitie kreditov zariadeniami 
podľa odsekov 2, 3 a 4 nesmie presiahnuť 
celkové množstvo rovnajúce sa 5% emisií 
skleníkových plynov zariadení, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, v príslušnom 
roku jej vykonávania.

Or. en

Odôvodnenie

CER a ERU podporujú prenos technológií a predstavujú poistku pre prípad prudkého 
zvýšenia cien kvót. Naviazanie povolených certifikátov JI/CDM na objemy povolené v rámci 
druhého obdobia obchodovania nie je v súlade s úsilím o harmonizáciu, pretože rôzne členské 
štáty povolili rozličné percentuálne podiely. Trvanie týchto percentuálnych podielov 
po druhom období obchodovania zapríčiní pokračovanie nerovnakého zaobchádzania 
s prevádzkovateľmi. Z tohto dôvodu sa odporúča celkový limit, ktorý odstraňuje nerovnaké 
zaobchádzanie a súčasne neporušuje poskytnuté práva, aby sa zabránilo právnym krokom 
zo strany znevýhodnených prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 661
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 

vypúšťa sa
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zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, 
s uvedením úrovne čerpania. V súlade s 
takýmito dohodami prevádzkovatelia majú 
mať možnosť použiť kredity z 
projektových aktivít v týchto tretích 
krajinách, aby splnili svoje záväzky v 
rámci systému Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie kompenzácií by malo byť podmienené uzavretím komplexnej medzinárodnej 
dohody na obdobie po roku 2012. Prejavenie ochoty uzatvárať dvojstranné dohody 
zahŕňajúce financovanie projektov, dokonca aj v prípade, že sa postup v rámci UNFCCC 
zdrží, by mohlo ohroziť cieľ, ktorým je dosiahnutie dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 662
Holger Krahmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
CER/ERU, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, 
a v prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami, s uvedením 
úrovne čerpania. V súlade s takýmito 
dohodami prevádzkovatelia majú mať 
možnosť použiť kredity z projektových 
aktivít v týchto tretích krajinách, aby 
splnili svoje záväzky v rámci systému 
Spoločenstva.

5. V prípade, že uzavretie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy sa oneskorí, kredity 
z projektov alebo iných činností na 
zníženie emisií sa môžu využiť v systéme 
Spoločenstva v súlade s dohodami 
uzavretými s tretími krajinami. V súlade s 
takýmito dohodami prevádzkovatelia majú 
mať možnosť použiť kredity z 
projektových aktivít v týchto tretích 
krajinách, aby splnili svoje záväzky v 
rámci systému Spoločenstva, a to do 50 % 
celoročného zníženia v rámci množstva 
kvót, ktoré sa majú prideliť podľa 
ustanovení článku 9.
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Or. en

Odôvodnenie

Úpravou sa rozširuje väčšie používanie CER navrhované v článku 11a ods. 3 na prípad 
uvedený v ods. 5. (Pozri aj Odôvodnenie k ods. 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 663
Caroline Lucas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie kompenzácií by malo byť podmienené uzavretím komplexnej medzinárodnej 
dohody na obdobie od roku 2012. Prejavenie ochoty uzatvárať dvojstranné dohody 
zahŕňajúce financovanie projektov, dokonca aj v prípade, že sa postup v rámci UNFCCC 
zdrží, by mohlo ohroziť cieľ, ktorým je dosiahnutie dohody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Bez ohľadu na odseky 2 až 5 môžu 
prevádzkovatelia každoročne požiadať 
príslušný orgán, aby im vydal minimálne 
množstvo kvót platných na obdobie od 
roku 2013 výmenou za CER a ERU, ktoré 
sa rovnajú 10 % ich overených emisií v 
predchádzajúcom roku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 665
Avril Doyle

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. Od roku 2013 sa v systéme 
Spoločenstva prijmú len CER typu zlatý 
štandard a ERU typu zlatý štandard 
z tretích krajín, ktoré ratifikujú budúcu 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy. V 
rokoch 2008 až 2012 budú kvóty v systéme 
Spoločenstva o 6,5 % nižšie než emisie v 
roku 2005. Všetci prevádzkovatelia, ktorí v 
tomto období využijú nižšie percento ERU 
a CER v porovnaní so svojimi emisiami a 
ktorí neprenesú svoje nárokované podiely 
v súlade s odsekom 2, ako aj noví 
účastníci a zástupcovia nových odvetví, 
budú môcť využiť tieto kredity každý rok 
v období rokov 2013 až 2020 až do výšky 
5 % svojich emisií.
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CER typu zlatý štandard a ERU typu zlatý 
štandard sú kredity, ktoré: 
a) predstavujú skutočné, overiteľné, 
dodatočné a trvalé zníženie emisií 
z projektov s jasným prínosom pre trvalo 
udržateľný rozvoj a bez významných 
negatívnych vplyvov na životné prostredie 
alebo sociálneho dosahu;
b) pochádzajú z projektov v krajinách, 
ktoré primerane prispievajú k 
celosvetovému znižovaniu emisií v rámci 
budúcej medzinárodnej dohody, ktorú 
ratifikujú; a
c) sú akceptované alebo pravdepodobne 
budú akceptované v iných významných 
systémoch obchodovania s emisiami 
vrátane prinajmenšom v akomkoľvek 
americkom federálnom systéme 
obchodovania s emisiami.
Harmonizované opatrenia potvrdzujúce 
ktoré projekty alebo typy projektov musia 
spĺňať tieto kritériá, sa v nejasných 
prípadoch môžu prijať v súlade 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku 23 ods. 3. Žiaden členský štát 
nesmie odmietnuť prijatie kreditov, o 
ktorých sa potvrdilo, že spĺňajú tieto 
kritériá.

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie zabezpečuje, aby všetci prevádzkovatelia mohli v období rokov 2013 – 2020 
využívať JI/CDM vysokej kvality v prípade, že hostiteľské krajiny ratifikujú dohodu o zmene 
klímy z Kodane. Prevádzkovatelia majú možnosť nového nároku na úrovni 5 % svojich 
ročných emisií alebo prenosu kvót z národného alokačného plánu II. Spoločnosti sa 
prirodzene rozhodnú pre to, čo im poskytne najväčšie nároky. Projekty typu zlatý štandard sú 
stanovené a prispejú k zriadeniu celosvetového trhu s oxidom uhličitým a k dosiahnutiu 
medzinárodnej dohody. Žiaden jednotlivý členský štát by nemal mať právo veta v otázke 
kreditov, o ktorých sa potvrdilo, že sú typu zlatý štandard.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 666
Peter Liese

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom PDN je zvýšiť množstvo kreditov z projektov CDM a JI. Zároveň je dôležité, aby sa 
v rámci systému zachovala integrita životného prostredia (pozri zodpovedajúci PDN k článku 
11a, ods. 7).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 667
Anders Wijkman

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. Od roku 2013 sa v systéme 
Spoločenstva prijmú len kredity z tretích 
krajín, ktoré ratifikujú budúcu 
medzinárodnú dohodu, a ktoré sú v súlade 
s touto dohodou.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ by malo plniť svoje medzinárodné záväzky a prijať všetky kredity, ktoré sú akceptované v 
rámci budúcej medzinárodnej dohody o zmene klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 668
Georgs Andrejevs

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

7. Po dosiahnutí medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa v systéme Spoločenstva 
prijmú z tretích krajín, ktoré uvedenú 
dohodu ratifikovali, len CER,
pochádzajúce z projektov, ktoré sa začali 
po uzavretí budúcej medzinárodnej 
zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty by sa malo objasniť, že použitie kreditov z projektov, 
ktorých realizácia sa začala pred uzavretím medzinárodnej dohody, sa po uzavretí takejto 
medzinárodnej dohody neruší 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 669
Lambert van Nistelrooij

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Komisia sa snaží zabezpečiť, aby 
súčasťou každej dohody uvedenej v 
odseku 5 a každej medzinárodnej dohody 
uvedenej v odseku 7 bol systém kreditov za 
zalesňovanie, opätovné zalesňovanie, 
znižovanie emisií súvisiacich s 
odlesňovaním a iné projekty a činnosti 
trvalo udržateľného lesného hospodárstva 
vrátane predchádzania erózii a čistenia 
odpadových vôd. Prevádzkovateľom 
zariadení sa umožní používanie všetkých 
kreditov, ktoré im vyplývajú zo zabránenia 
odlesneniu, zalesnenia, opätovného 
zalesnenia a iných projektov a činností 
trvalo udržateľného lesného hospodárstva 
v rozvojových krajinách, ktoré sú 
schválené v rámci dohôd uvedených v ods. 
5 a 6.

Or. en

Odôvodnenie

Kredity za CO2 v oblasti lesného hospodárstva majú kľúčový význam pri umožňovaní 
rozvojovým krajinám, aby vyvíjali zmysluplné úsilie o zmiernenie zmien klímy, čím sa 
zabezpečuje úspešné uzavretie medzinárodnej dohody o zmene klímy na obdobie po Kjótskom 
protokole. Kredity za CO2 v oblasti lesného hospodárstva zabezpečia tiež obmedzenú, ale 
kľúčovú pružnosť európskemu priemyslu počas jeho prechodu na hospodárstvo s nízkym 
podielom emisií CO2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 670
Anders Wijkman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Komisia sa snaží zabezpečiť, aby 
súčasťou každej dohody uvedenej v 
odseku 5 a každej medzinárodnej dohody 
uvedenej v odseku 7 bol systém kreditov za 
zalesňovanie, opätovné zalesňovanie, 
znižovanie emisií súvisiacich s 
odlesňovaním a iné projekty a činnosti 
trvalo udržateľného lesného 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 671
Karl-Heinz Florenz

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Od roku 2013 všetci prevádzkovatelia, 
ktorí v období rokov 2008 až 2012 využijú 
menej ako 6,5 % ERU a CER v porovnaní 
so svojimi emisiami a ktorí neprenesú 
svoje nárokované podiely v súlade s 
odsekom 2, ako aj noví účastníci a 
zástupcovia nových odvetví, budú môcť 
využiť tieto kredity každý rok v období 
rokov 2013 až 2020 až do výšky 5 % 
svojich emisií.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že jednotlivé členské štáty povolili rozličné percentuálne podiely používania 
ERU a CER v druhom období obchodovania, všetci účastníci by po druhom období 
obchodovania mali mať prístup k obmedzenému množstvu kreditov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 672
Georgs Andrejevs

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Od roku 2013 všetci prevádzkovatelia, 
ktorí v období rokov 2008 až 2012 využijú 
menej ako 6,5 % ERU a CER v porovnaní 
so svojimi emisiami a ktorí neprenesú 
svoje nárokované podiely v súlade s 
odsekom 2, ako aj noví účastníci a 
zástupcovia nových odvetví, budú môcť 
využiť tieto kredity každý rok v období 
rokov 2013 až 2020 až do výšky 7 % 
svojich emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že jednotlivé členské štáty povolili rozličné percentuálne podiely používania 
ERU a CER v druhom období obchodovania, všetci účastníci by po druhom období 
obchodovania mali mať prístup k obmedzenému množstvu kreditov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 673
Peter Liese

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2003/87/ES
Článok 11a – odsek 7a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Aby sa zachovala integrita životného 
prostredia v rámci systému Spoločenstva a 
aby sa domáce európske zníženie 
realizovalo na úrovni vymedzenej v 
cieľoch znižovania emisií, celkový objem 
emisných kvót EÚ rovnajúci sa objemu 
CER, ERU a rovnocenným kreditom, 
ktoré majú zariadenia povolené používať, 
sa ruší. Plánuje sa, že tento objem kvót 
EÚ sa odčíta z kvót EÚ, ktoré by inak boli 
určené na obchodovanie formou aukcie.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa zvýšila nákladová efektívnosť. Preto sa v zodpovedajúcom PDN navrhuje 
zvýšiť množstvo kreditov z projektov CDM a JI. Zároveň je dôležité, aby sa v rámci systému 
zachovala integrita životného prostredia. Zámerom PDN je nahradiť obchodovanie formou 
aukcie CDM a neohroziť zásadu doplnkovosti.
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