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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 675
Urszula Krupa

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 10 - bod 10
Smernica 2003/87/ES
Článok 11b - odsek 1 - nový pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do článku 11b ods. 1 sa dopĺňa tento 
pododsek:

vypúšťa sa

„Spoločenstvo a jeho členské štáty povolia 
projektové aktivity len vtedy, ak všetci 
účastníci projektu majú hlavné sídlo buď 
v krajine, ktorá uzavrela medzinárodnú 
dohodu týkajúcu sa takýchto projektov, 
alebo v krajine, subfederálnom alebo 
regionálnom správnom celku, ktorý má 
spojitosť so systémom Spoločenstva podľa 
článku 25.“

Or. pl

Odôvodnenie

Tento predpis je v rozpore so zásadou zvrchovanosti členských štátov v hospodárskych 
otázkach a v oblasti zahraničnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 676
Holger Krahmer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Do článku 12 sa dopĺňa tento odsek 
1a:
„1a. Komisia uverejní analýzu potrebných 
opatrení vrátane legislatívnych návrhov, 
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pokiaľ ide o obchodovanie s využitím 
dôverných informácií a manipuláciu s 
trhom na trhu s emisnými kvótami. Táto 
analýza okrem iného posúdi, či sa kvóty 
majú považovať za finančné nástroje v 
rámci rozsahu pôsobnosti smernice 
2003/6/ES o obchodovaní s využitím 
dôverných informácií a o manipulácii 
s trhom (zneužívanie trhu).“

Or. en

Odôvodnenie

Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) sú 
témy, ktoré by sa mali preskúmať. Predtým, ako by sa uviedli do platnosti ťažkopádne 
predpisy, je však potrebné uskutočniť analýzu, ktorá sa už bežne realizuje podľa smernice o 
zneužívaní trhu a smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 10a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 12 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V článku 12 sa dopĺňa tento odsek 2a:
„2a. V prípade, že sa opatrenia 
Spoločenstva stimulujúce znižovanie 
oxidov dusíka z lietadiel vykonávajúcich 
činnosť leteckej dopravy uvedenú v 
prílohe I, ktoré zabraňujú technologickým 
kompromisom medzi CO2 a NOx znížením 
emisií a zabezpečujú rovnocennú ochranu 
klímy, nezavedú do 1. januára 2012, 
množstvo oxidu uhličitého, ktorého emisiu 
povoľuje prevádzkovateľovi lietadla kvóta 
(iná ako kvóta z leteckých emisií) alebo 
CER či ERU sa vydelí faktorom vplyvu 2. 
Komisia môže zmeniť faktor vplyvu na 
základe vedeckých dôkazov a v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
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uvedeným v článku [23 ods. 3].

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa nezavedú účinné opatrenia na riešenie emisií NOx do začiatku realizácie systému, 
akékoľvek emisné kvóty, ktoré sa týkajú leteckého odvetvia, budú v porovnaní s kvótami, ktoré 
sa týkajú iných odvetví v rámci systému, viesť k negatívnym vplyvom na klímu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 678
Urszula Krupa

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme nariadenie o 
monitorovaní emisií a podávaní správ 
o emisiách, a v prípade potreby aj 
o monitorovaní údajov o činnostiach 
a podávaní správ o údajoch o činnostiach, 
ktoré súvisia s činnosťami uvedenými 
v prílohe I; toto nariadenie sa zakladá na 
zásadách monitorovania a podávania správ 
stanovených v prílohe IV a konkretizuje sa 
v ňom potenciál globálneho otepľovania 
jednotlivých skleníkových plynov 
v požiadavkách na monitorovanie emisií 
a podávanie správ o emisiách pre daný 
plyn.

1. Komisia prijme nariadenie o 
monitorovaní emisií a podávaní správ 
o emisiách, a v prípade potreby aj 
o monitorovaní údajov o činnostiach 
a podávaní správ o údajoch o činnostiach, 
ktoré súvisia s činnosťami uvedenými 
v prílohe I; toto nariadenie sa zakladá na 
zásadách monitorovania a podávania správ 
stanovených v prílohe IV.

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].

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].

2. V nariadení sa môže zohľadniť 
najpresnejší a najaktuálnejší dostupný 
vedecký dôkaz, najmä z oblasti IPKZ, 
a takisto sa môže konkretizovať 
povinnosť prevádzkovateľov podávať 
správy o emisiách súvisiacich s výrobou 

2. V nariadení sa môže zohľadniť 
najpresnejší a najaktuálnejší dostupný 
vedecký dôkaz o vzniku a dynamike 
zmeny klímy.
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tovarov vyrábaných v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach, 
ktoré môžu podliehať medzinárodnej 
hospodárskej súťaži, ako aj povinnosť 
nezávisle overovať tieto informácie.
K týmto požiadavkám môže patriť 
podávanie správ o úrovni emisií z výroby 
elektrickej energie, na ktoré sa vzťahuje 
systém Spoločenstva a ktoré súvisia 
s výrobou takýchto tovarov.
3. Členské štáty zabezpečia, aby každý 
prevádzkovateľ zariadenia podával 
príslušnému orgánu správy o emisiách 
z daného zariadenia v každom 
kalendárnom roku po skončení daného
roku v súlade s nariadením.“

3. Členské štáty zabezpečia, aby každý 
prevádzkovateľ zariadenia podával 
príslušnému orgánu správy o emisiách 
z daného zariadenia v každom 
kalendárnom roku po skončení daného 
roku v súlade s nariadením.

Or. pl

Odôvodnenie

Takéto znenie článku 14 ukladá veľmi podrobné a rozsiahle požiadavky na podávanie správ, 
ktoré z objektívneho hľadiska nie sú dostatočne odôvodnené.

Šíriť by sa mali nielen vedecké poznatky, ktoré dokladajú hypotézu o skleníkových plynoch, 
ale aj čo najširšia škála vedeckých pokusov o vysvetlenie súčasných zmien, pričom by sa mali 
zohľadniť aj iné, medzičasom uznané hypotézy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 679
Caroline Lucas

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14 - odsek 2 - pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V nariadení sa môže zohľadniť
najpresnejší a najaktuálnejší dostupný 
vedecký dôkaz, najmä z oblasti IPKZ, 
a takisto sa môže konkretizovať povinnosť 
prevádzkovateľov podávať správy 
o emisiách súvisiacich s výrobou tovarov 
vyrábaných v energeticky náročných 

2. V nariadení sa zohľadňuje najpresnejší 
a najaktuálnejší dostupný vedecký dôkaz, 
najmä z oblasti IPKZ, a pokiaľ ide o 
vykonávanie článku 10a, sa takisto
konkretizuje povinnosť prevádzkovateľov 
podávať správy o emisiách súvisiacich 
s výrobou tovarov vyrábaných 
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priemyselných odvetviach, ktoré môžu 
podliehať medzinárodnej hospodárskej 
súťaži, ako aj povinnosť nezávisle 
overovať tieto informácie.

v energeticky náročných priemyselných 
odvetviach, ktoré môžu podliehať 
medzinárodnej hospodárskej súťaži, ako aj 
povinnosť nezávisle overovať tieto 
informácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Nariadenie o monitorovaní emisií 
a podávaní správ o emisiách sa prijme do 
31. decembra 2011.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 681
Caroline Lucas

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Súčasťou nariadenia môžu byť aj 
požiadavky používania automatizovaných 
systémov a formátov výmeny údajov 
určených na harmonizáciu komunikácie o 
pláne monitorovania, ročná správa o 
emisiách a činnosti overovania medzi 
prevádzkovateľom, overovateľom a 
príslušnými orgánmi.

Or. en
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Odôvodnenie

Používanie IT systémov zlepší transparentnosť monitorovania a podávania správ o emisiách v 
rámci EÚ ETS. Bude to dôležité pre ďalšie rozšírenie alebo prepojenie EÚ ETS s ďalšími 
odvetviami a systémami ET.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 682
Urszula Krupa

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 13
Smernica 2003/87/ES
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Článok 15 sa mení a dopĺňa takto: vypúšťa sa

a) názov sa nahrádza takto:
„Overovanie a akreditácia“
b) dopĺňajú sa tieto odseky:
„Komisia prijme nariadenie o overovaní 
správ o emisiách a akreditácii 
overovateľov, v ktorom sa konkretizujú 
podmienky akreditácie a vzájomného 
uznávania overovateľov, odnímania 
akreditácií overovateľom, a v prípade 
potreby aj dohľadu a vzájomného 
overovania („peer evaluation“) .
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijíma v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. pl

Odôvodnenie

Táto zmena a doplnenie súvisia s výrazným nárastom zaťaženia spôsobeného administratívou 
a kontrolou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 13 - písmeno b 
Smernica 2003/87/ES
Článok 15 - nový odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Komisia prijme nariadenie o overovaní 
správ o emisiách a akreditácii 
overovateľov, v ktorom sa konkretizujú 
podmienky akreditácie a vzájomného 
uznávania overovateľov, odnímania 
akreditácií overovateľom, a v prípade 
potreby aj dohľadu a vzájomného 
overovania („peer evaluation“) .

„Komisia prijme nariadenie o overovaní 
správ o emisiách a akreditácii 
overovateľov, v ktorom sa konkretizujú 
podmienky akreditácie a vzájomného 
uznávania overovateľov, odnímania 
akreditácií overovateľom, a v prípade 
potreby aj dohľadu a vzájomného 
overovania („peer evaluation“). Toto 
nariadenie bude prijaté do 31. decembra 
2011.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 684
Urszula Krupa

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 14
Smernica 2003/87/ES
Článok 16 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) V článku 16 sa odsek 4 nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

„(4) Pokuty za prekročenie emisií týkajúce 
sa kvót vydaných po 1. januári 2013 sa 
zvýšia v súlade s európskym indexom 
spotrebiteľských cien.“

Or. pl

Odôvodnenie

Zvýšenie pokút za nedodržanie nerealistických cieľov stanovených bez konzultácie nie je 
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odôvodnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 685
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 14
Smernica 2003/87/ES
Článok 16 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pokuty za prekročenie emisií týkajúce sa 
kvót vydaných po 1. januári 2013 sa zvýšia 
v súlade s európskym indexom 
spotrebiteľských cien.“

4. Pokuty za prekročenie emisií týkajúce sa 
kvót vydaných po 1. januári 2013 sa zvýšia 
v súlade s európskym indexom 
spotrebiteľských cien.“ Úhrada pokuty za 
prekročenie emisií neoslobodzuje 
prevádzkovateľa pri odovzdávaní kvót v 
súvislosti s nasledujúcim kalendárnym 
rokom od povinnosti odovzdať množstvo 
kvót, ktoré sa rovná množstvu 
prekročených kvót.

Or. en

Odôvodnenie

Na zamedzenie tomu, aby  podniky platili pokuty len preto, aby mohli ďalej používať všetky 
svoje emisie, je potrebné jasne uviesť, že stále majú povinnosť odovzdať príslušné množstvo 
kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 686
Konrad Szymański

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 15 - písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 19 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kvóty vydané od 1. januára 2013 sa 
evidujú v registri Spoločenstva.“

1. Kvóty vydané od 1. januára 2013 sa 
evidujú v registri Spoločenstva.“
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Každý členský štát získa prístup k registru 
Spoločenstva, aby vykonával postupy 
týkajúce sa prevádzky holdingových účtov 
otvorených v členskom štáte a pridelenia, 
odovzdania a zrušenia kvót na základe 
nariadenia o štandardizovanom a 
zabezpečenom systéme registrov.
Register Spoločenstva neobmedzuje 
členský štát pri plnení jeho povinností a 
výkone povolených operácií na základe 
dohovoru UNFCCC alebo Kjótskeho 
protokolu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 687
Jerzy Buzek

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 17
Smernica 2003/87/ES
Článok 22 - odsek 1- pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy 
k tejto smernici, s výnimkou prílohy 
I a prílohy IIa, na základe správ 
uvedených v článku 21 a skúseností 
s uplatňovaním tejto smernice. Prílohy I a 
IIa možno zmeniť a doplniť len v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 251 
zmluvy. Prílohy IV a V sa môžu zmeniť a 
doplniť s cieľom zlepšiť monitorovanie, 
podávanie správ a overovanie emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha 1 a príloha IIa patria medzi podstatné prvky tejto smernice a akákoľvek ich zmena by 
sa mala uskutočniť spolurozhodovacím postupom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 688
Konrad Szymański

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 17
Smernica 2003/87/ES
Článok 22 - odsek 1- pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy 
k tejto smernici, s výnimkou prílohy 
I a prílohy IIa, na základe správ 
uvedených v článku 21 a skúseností 
s uplatňovaním tejto smernice. Prílohy I a 
IIa možno zmeniť a doplniť len v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 251 
zmluvy. Prílohy IV a V sa môžu zmeniť a 
doplniť s cieľom zlepšiť monitorovanie, 
podávanie správ a overovanie emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Príloha 1 a príloha IIa patria medzi podstatné prvky tejto smernice a akákoľvek ich zmena by 
sa mala uskutočniť spolurozhodovacím postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 689
Richard Seeber

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 17
Smernica 2003/87/ES
Článok 22 - odsek 1- pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutie emisií skleníkových plynov, ktoré nie sú uvedené v prílohe II, spôsobí závažné 
narušenie trhu a neistotu pri plánovaní. Prijatím nových plynov do EÚ ETS sa môže náhle 
zmeniť ponuka alebo dopyt pri kvótach, a teda môže vzniknúť nevítaná náhla cenová 
fluktuácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 690
Linda McAvan

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 17
Smernica 2003/87/ES
Článok 22 - odsek 1- pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

PDN k prílohe IIa by si vyžadovali politické rozhodnutie, a preto by príloha IIa mala 
podliehať spolurozhodovaniu, nie komitológii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 17
Smernica 2003/87/ES
Článok 22 - odsek 1- pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nedomnievame sa, že je vhodné upraviť prílohu IIa (ustanovením zvýšenia percentuálneho 
podielu kvót, s ktorými budú členské štáty obchodovať formou aukcie na účely solidarity 
Spoločenstva a rastu) prostredníctvom komitologického postupu.  Je to politická otázka, ku 
ktorej by sa mali prijať zmeny a doplnenia v rámci spolurozhodovacieho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 692
Linda McAvan

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 17a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 24 - odsek 1- pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17a) V článku 24 ods. 1 sa prvý pododsek 
1 nahrádza takto:
"1. „Od roku 2008 môžu členské štáty 
uplatňovať obchodovanie s emisnými 
kvótami v súlade s ustanoveniami tejto 
smernice na činnosti, uskutočnené v 
zariadeniach alebo inde, a skleníkové 
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plyny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I 
za predpokladu, že začlenenie takýchto 
činností [...] a skleníkových plynov 
schváli Komisia v súlade s postupom 
uvedeným v článku 23 ods. 2, pri 
zohľadnení všetkých relevantných 
kritérií, najmä účinkov na vnútorný trh, 
možného narušenia hospodárskej súťaže, 
environmentálnej integrity systému a 
spoľahlivosti plánovaného systému 
monitorovania a podávania správ.“

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena odseku v smernici 2003/87/ES, ktorá nebola predložená v návrhu 
Komisie. Zabezpečuje sa tým pružnosť v prípade akéhokoľvek budúceho začlenenia do 
systému, napr. vykurovania v domácnostiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 693
Linda McAvan

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 18a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 24 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18a) V článku 24 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
"4. V prípade, že sa takéto opatrenia 
zavedú, v rámci preskúmaní 
uskutočnených podľa článku 30 sa tiež 
zváži, či by sa táto smernica mala zmeniť 
a doplniť tak, aby zahrňovala emisie z 
týchto činností harmonizovane v celom 
Spoločenstve.

Or. en
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Odôvodnenie

Je to technická zmena článku v smernici 2003/87/ES, ktorá nebola predložená v návrhu 
Komisie. Objasňuje, že po nasledujúcom začlenení počas III štádia by sa mala zvážiť revízia 
celej smernice, nielen prílohy I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 694
Linda McAvan

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vkladá sa tento článok 24a: vypúšťa sa

"Článok 24a
Harmonizácia pravidiel projektov, 
ktorými sa znižujú emisie
1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať 
vykonávacie opatrenia na vydávanie 
kvót v prípade projektov, ktoré spravujú 
členské štáty a ktorými sa znižujú emisie 
skleníkových plynov mimo systému 
Spoločenstva.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.
2. Komisia môže prijať vykonávacie 
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opatrenia, v ktorých sa ustanovia 
podrobnosti o kreditovaní projektov na 
úrovni Spoločenstva, uvedených v odseku 
1.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo je potrebné zaviesť dodatočný domáci vyrovnávací mechanizmus. Možnosť 
zapojiť sa do činností a uskutočňovať projekt JI poskytuje členským štátom pružnosť. V 
neobchodných a obchodných odvetviach vzniká nebezpečenstvo dvojitého započítavaniu 
zníženia emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vkladá sa tento článok 24a: vypúšťa sa
"Článok 24a

Harmonizácia pravidiel projektov, 
ktorými sa znižujú emisie

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať 
vykonávacie opatrenia na vydávanie 
kvót v prípade projektov, ktoré spravujú 
členské štáty a ktorými sa znižujú emisie 
skleníkových plynov mimo systému 
Spoločenstva.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
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súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.
2. Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia, v ktorých sa ustanovia 
podrobnosti o kreditovaní projektov na 
úrovni Spoločenstva, uvedených v odseku 
1.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto článkom by sa zaviedli národné vyrovnávacie projekty, ktoré umožňujú zníženie emisií 
v odvetviach v Európe, na ktoré sa nevzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami EÚ. 
Ak dôjde k ich schváleniu, tieto projekty by viedli k vytvoreniu dodatočných kvót v prípade 
odvetví, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami EÚ, a tým k zvýšeniu 
hornej hranice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 696
Dan Jørgensen

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vkladá sa tento článok 24a: vypúšťa sa
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"Článok 24a
Harmonizácia pravidiel projektov, 

ktorými sa znižujú emisie
1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať 
vykonávacie opatrenia na vydávanie 
kvót v prípade projektov, ktoré spravujú 
členské štáty a ktorými sa znižujú emisie 
skleníkových plynov mimo systému 
Spoločenstva.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.
2. Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia, v ktorých sa ustanovia 
podrobnosti o kreditovaní projektov na 
úrovni Spoločenstva, uvedených v odseku 
1.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Vyrovnávacie mechanizmy v jednotlivých štátoch nebudú viesť k zníženiu emisií v EÚ, pretože 
presúvajú zníženie emisií EÚ mimo Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) do 
tohto systému. Tým sa umožňuje zvýšenie emisií v ETS. Žiaden limit týkajúci sa vyrovnávacích 
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mechanizmov v jednotlivých štátoch neumožňuje, aby sa emisie z ETS zvyšovali neobmedzene 
a narušili integritu životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 697
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vkladá sa tento článok 24a: vypúšťa sa
"Článok 24a

Harmonizácia pravidiel projektov, 
ktorými sa znižujú emisie

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať 
vykonávacie opatrenia na vydávanie 
kvót v prípade projektov, ktoré spravujú 
členské štáty a ktorými sa znižujú emisie 
skleníkových plynov mimo systému 
Spoločenstva.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.
2. Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia, v ktorých sa ustanovia 
podrobnosti o kreditovaní projektov na 
úrovni Spoločenstva, uvedených v odseku 



AM\735217SK.doc 21/104 PE409.679v01-00

SK

1.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Vyrovnávacie mechanizmy v jednotlivých štátoch nebudú viesť k zníženiu emisií v EÚ, pretože 
presúvajú zníženie emisií EÚ mimo Európskeho systému obchodovania s emisiami do tohto 
systému. Tým sa umožňuje zvýšenie emisií v ETS. Žiaden limit týkajúci sa vyrovnávacích 
mechanizmov v jednotlivých štátoch neumožňuje, aby sa emisie z ETS zvyšovali neobmedzene 
a narušili integritu životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 698
Caroline Lucas

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vkladá sa tento článok 24a: vypúšťa sa
"Článok 24a

Harmonizácia pravidiel projektov, 
ktorými sa znižujú emisie

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať 
vykonávacie opatrenia na vydávanie 
kvót v prípade projektov, ktoré spravujú 
členské štáty a ktorými sa znižujú emisie 
skleníkových plynov mimo systému 
Spoločenstva.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].
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Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.
2. Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia, v ktorých sa ustanovia 
podrobnosti o kreditovaní projektov na 
úrovni Spoločenstva, uvedených v odseku 
1.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, ako sa má uplatniť návrh umožňujúci odvetviam alebo oblastiam činností, aby sa 
mohli rozhodnúť vstúpiť do systému ETS (resp. použitím príslušných kvót) tak, aby sa 
nenarušili záväzky na zníženie zaťaženia odvetví, ktoré sa podľa rozhodnutia o spoločnom 
úsilí nezúčastňujú na obchodnom systéme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 699
Anne Laperrouze

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať vykonávacie 
opatrenia na vydávanie kvót v prípade 
projektov, ktoré spravujú členské štáty a 

Komisia musí okrem začlenenia uvedeného 
v článku 24 prijať do 30. júna 2011 
vykonávacie opatrenia na vydávanie 
kvót v prípade projektov, ktoré spravujú 
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ktorými sa znižujú emisie skleníkových 
plynov mimo systému Spoločenstva.

členské štáty alebo Komisia a ktorými sa 
znižujú emisie skleníkových plynov alebo 
podporujú presuny oxidu uhličitého mimo 
systému Spoločenstva.

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

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

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Takéto opatrenia sa 
neprijmú, keď začlenenie je možné ihneď 
v súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.

2. Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia, v ktorých sa ustanovia 
podrobnosti o kreditovaní projektov na 
úrovni Spoločenstva, uvedených v odseku 
1. 
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

Or. en

Odôvodnenie

Vydávaním kvót na projekty zamerané na znižovanie emisií v tretích krajinách by sa mohlo a) 
doplniť CDM a JI alebo projektové mechanizmy, ktoré budú vyvinuté v budúcej 
medzinárodnej dohode o klíme alebo ktoré nahradia takéto projektové mechanizmy v prípade, 
že sa neuzavrie medzinárodná dohoda alebo sa jej uzavretie odloží, b) poskytnúť Komisii 
diplomatický nástroj na rokovanie o bilaterálnych dohodách a c) byť prvým krokom k 
prepojeniu s inými systémami na určovanie stropov a obchodovania s emisiami („cap-and-
trade systems“) tým, že sa umožní vzájomné uznávanie spoločných projektových 
mechanizmov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 700
Philippe Busquin

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať vykonávacie 
opatrenia na vydávanie kvót v prípade 
projektov, ktoré spravujú členské štáty a 
ktorými sa znižujú emisie skleníkových 
plynov mimo systému Spoločenstva.

1. Komisia okrem začlenenia uvedeného 
v článku 24 prijme vykonávacie opatrenia 
na vydávanie kvót v prípade projektov, do 
ktorých sa môžu zapojiť podniky a ktoré
spravujú členské štáty alebo podniky, ktoré
znižujú emisie skleníkových plynov mimo 
systému Spoločenstva.

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

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

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.

2. Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia, v ktorých sa ustanovia 
podrobnosti o kreditovaní projektov na 
úrovni Spoločenstva, uvedených v odseku 
1.

2. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, 
v ktorých sa ustanovia podrobnosti 
o kreditovaní projektov na úrovni 
Spoločenstva, uvedených v odseku 1. 

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

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

Odôvodnenie

Domnievame sa, že výraz „prijme“ je vhodnejší, pretože zabezpečuje právnu a hospodársku 
istotu a umožňuje vyhnúť sa prípadným chybám v preklade.

Je potrebné vysvetliť, že podniky zapojený do týchto projektov získajú kvóty za úspory, ku 
ktorým prispeli.

Ak spaľovanie odpadu a ukladanie na skládku nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice, 
projekty, ktorými sa znižujú emisie z týchto odvetví, by mohli byť prípustné na schválenie a 
vydanie kvót. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 701
Jerzy Buzek

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať vykonávacie 
opatrenia na vydávanie kvót v prípade 
projektov, ktoré spravujú členské štáty a 
ktorými sa znižujú emisie skleníkových 
plynov mimo systému Spoločenstva.

1. Komisia okrem začlenenia uvedeného 
v článku 24 prijme vykonávacie opatrenia 
na vydávanie kvót v prípade projektov, 
ktoré spravujú členské štáty a ktorými sa 
znižujú emisie skleníkových plynov mimo 
systému Spoločenstva.

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

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

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 
vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. V ďalšom preskúmaní 
systému Spoločenstva sa vezme do úvahy 
harmonizácia pokrytia týchto emisií v 
celom Spoločenstve.
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týchto emisií v celom Spoločenstve.

Or. en

Odôvodnenie

Prvky smernice o systéme EÚ na obchodovanie s emisiami a rozhodnutia o spoločnom úsilí sú 
prepojené a tieto väzby by sa mali zohľadniť, aby EÚ celkovo a úsporným spôsobom dosiahla 
ciele v oblasti znižovania emisií. Preto je potrebné prepojiť odvetvia so systémom EÚ na 
obchodovanie s emisiami s odvetviami mimo tohto systému, a teda mali by sa odstrániť všetky 
podmienky uplatňovania čl. 24a prostredníctvom čl. 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 702
Konrad Szymański

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže okrem začlenenia 
uvedeného v článku 24 prijať vykonávacie 
opatrenia na vydávanie kvót v prípade 
projektov, ktoré spravujú členské štáty a 
ktorými sa znižujú emisie skleníkových 
plynov mimo systému Spoločenstva.

1. Komisia okrem začlenenia uvedeného 
v článku 24 prijme vykonávacie opatrenia 
na vydávanie kvót v prípade projektov, 
ktoré spravujú členské štáty a ktorými sa 
znižujú emisie skleníkových plynov mimo 
systému Spoločenstva.

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

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

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. Opatrenia sa prijmú len 
vtedy, keď začlenenie nie je možné v 
súlade s článkom 24 a v ďalšom 
preskúmaní systému Spoločenstva sa 

Žiadne takéto opatrenie nesmie mať za 
následok dvojité započítanie zníženia 
emisií, ani byť prekážkou uskutočnenia 
iných politických opatrení na zníženie 
emisií, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Spoločenstva. V ďalšom preskúmaní 
systému Spoločenstva sa vezme do úvahy 
harmonizácia pokrytia týchto emisií v 
celom Spoločenstve.
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vezme do úvahy harmonizácia pokrytia 
týchto emisií v celom Spoločenstve.

Or. en

Odôvodnenie

Prvky smernice o systéme EÚ na obchodovanie s emisiami a rozhodnutia o spoločnom úsilí sú 
prepojené a tieto väzby by sa mali zohľadniť, aby EÚ celkovo a úsporným spôsobom dosiahla 
ciele v oblasti znižovania emisií. Preto je potrebné prepojiť odvetvia so systémom EÚ na 
obchodovanie s emisiami s odvetviami mimo tohto systému, a teda mali by sa odstrániť všetky 
podmienky uplatňovania čl. 24a prostredníctvom čl. 24.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 703
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Emisie skleníkových plynov, ktoré sú 
zachytené a uložené sa považujú za 
neemitované. Za tieto emisie sa 
nevyžaduje odovzdanie kvót emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto plyny sú emisie, ale neprichádzajú do kontaktu s ovzduším. Nemali by sa preto pokladať 
za emisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 704
Bogusław Sonik

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 24b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19a Dopĺňa sa tento článok 24b:
„Článok 24b

Pružnosť
Zariadenia začlenené do systému 
Spoločenstva počas obdobia 2013 až 2020 
môžu využívať nároky týkajúce sa emisií 
skleníkových plynov, ktoré povoľuje 
článok 3 ods. 1 a ods. 2 rozhodnutia 
2008/XX/ES, na plnenie svojich 
povinností podľa smernice 2003/87/ES.“

Or. en

Odôvodnenie

Prvky smernice o systéme EÚ na obchodovanie s emisiami a rozhodnutia o spoločnom úsilí sú 
prepojené a tieto väzby by sa mali zohľadniť, aby EÚ celkovo a úsporným spôsobom dosiahla 
ciele v oblasti znižovania emisií. Preto je potrebné zaviesť zásadu pružnosti medzi systémami 
v rámci a mimo ETS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 705
Konrad Szymański

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 19a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 24b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19a. Dopĺňa sa tento článok 24b:
„Článok 24b

Pružnosť
Zariadenia začlenené do systému 
Spoločenstva počas obdobia 2013 až 2020 
môžu využívať nároky týkajúce sa emisií 
skleníkových plynov, ktoré povoľuje 
článok 3 ods. 1 a ods. 2 rozhodnutia 
2008/XX/ES, na plnenie svojich 
povinností podľa smernice 2003/87/ES.“
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Or. en

Odôvodnenie

Prvky smernice o systéme EÚ na obchodovanie s emisiami a rozhodnutia o spoločnom úsilí sú 
prepojené a tieto väzby by sa mali zohľadniť, aby EÚ celkovo a úsporným spôsobom dosiahla 
ciele v oblasti znižovania emisií. Preto je potrebné zaviesť zásadu pružnosti medzi systémami 
v rámci a mimo ETS.

V záujme toho, aby sa vytvorili skutočné impulzy pre rozvoj projektov v tretích krajinách, 
nemal by sa stanoviť limit na využívanie získaných kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 706
Bogusław Sonik

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 20
Smernica 2003/87/ES
Článok 25 - odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné obmedziť dohody s ostatnými systémami obchodovania s emisiami skleníkových 
plynov na tie, ktoré poskytujú rovnakú úroveň spoľahlivosti pri overovaní údajov o emisiách a 
sú regulované podobnými postupmi obchodovania formou aukcií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 707
Konrad Szymański

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 20
Smernica 2003/87/ES
Článok 25 - odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1a. Je možné uzavrieť dohody s cieľom 
ustanoviť uznávanie kvót medzi systémom 
Spoločenstva a porovnateľnými 
záväznými systémami obchodovania 
s emisiami skleníkových plynov 
s absolútnymi maximálnymi hodnotami 
emisií ustanovenými v ktorejkoľvek inej 
krajine alebo v subfederálnych alebo
regionálnych správnych celkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné obmedziť dohody s ostatnými systémami obchodovania s emisiami skleníkových 
plynov na tie, ktoré poskytujú rovnakú úroveň spoľahlivosti pri overovaní údajov o emisiách a 
sú regulované podobnými postupmi obchodovania formou aukcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 708
Anja Weisgerber

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých pôvodcov emisií

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25 MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý z 
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predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, s 
výnimkou emisií z biomasy:

a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,
b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;
c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 
ton ekvivalentu oxidu uhličitého alebo 
viac, s výnimkou emisií z biomasy, alebo 
sa rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;
d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.
2. Ak po trojmesačnom období odo dňa 
oznámenia na verejné pripomienkovanie 
Komisia počas ďalších šiestich mesiacov 
nevznesie námietky, oznámenie sa 
považuje za prijaté.
Po odovzdaní kvót v súvislosti s obdobím, 
počas ktorého zariadenie patrí do systému 
obchodovania s emisiami, zariadenie sa
vylúči a členský štát nevydá zariadeniu 
žiadne ďalšie bezplatné kvóty podľa článku 
10a.

Po odovzdaní kvót v súvislosti s obdobím, 
počas ktorého zariadenie patrí do systému 
obchodovania s emisiami, zariadenie sa 
vylúči a členský štát nevydá zariadeniu 
žiadne ďalšie bezplatné kvóty podľa článku 
10a.

Or. de

Odôvodnenie

Prah na vylúčenie malých spaľovacích zariadení by sa mal zvýšiť z plánovaných 10 000 ton 
na 25 000 ton emisií CO2. To umožní výrazne znížiť záťaž prevádzkovateľov malých zariadení 
a zároveň 97 % emisií CO2 zostane zahrnutých do systému obchodovania s emisiami. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 709
Amalia Sartori

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - názov a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty vylúčia zo systému 
Spoločenstva zariadenia, ktorých emisie 
oznámené príslušnému orgánu predstavujú 
za každý z predchádzajúcich 3 rokov 
menej ako 50 000 ton ekvivalentu oxidu 
uhličitého, s výnimkou emisií z biomasy, 
a ktoré podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 50 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 50 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en
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Odôvodnenie

Účasť malých pôvodcov emisií pod 50 000 ton nie je hospodárna, pretože náklady na 
monitorovanie a podávanie správ podľa predpisov ETS EÚ a administratívne náklady na 
povolenia, overovanie a obchodovanie/účasť na aukciách zo strany tretích strán prevyšujú 
peňažnú hodnotu environmentálneho prínosu ich účasti. Zatiaľ čo 95 % emisií z odvetví ETS 
ešte zostane začlenených, tento prah vo výške 50 kiloton ušetrí pre 75 % zariadení veľké 
náklady spojené s ETS (podľa správy Európskej agentúry pre životné prostredie za rok 2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 710
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - názov a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27 Článok 27
Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých zariadení

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií z 
biomasy, ak príslušný členský štát spĺňa 
tieto podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto 
zariadenie;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie (c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
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emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú,
zariadenie sa opäť začlení do systému;

emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, zariadenie sa 
opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 711
Daciana Octavia Sârbu

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - názov a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27 Článok 27
Vylúčenie malých spaľovacích zariadení
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých zariadení

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií z 
biomasy, ak príslušný členský štát spĺňa 
tieto podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto 
zariadenie,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;
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(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú,
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, zariadenie sa 
opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 712
Jerzy Buzek

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - názov a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých zariadení

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 10 
000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW a emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý z 
predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, s 
výnimkou emisií z biomasy, ak príslušný 
členský štát spĺňa tieto podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto 
zariadenie, 

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;
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(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, zariadenie sa 
opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

V hodnotení vplyvu (SEC(2008)52)) Európska komisia konštatuje, že zníženie 
administratívnych nákladov za tonu emisií CO2, ktoré sú vylúčené zo systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami, je pri medznej hodnote 25 000 ton (v porovnaní s 10 000 ton) príliš 
malé. Dokument Komisie sa však nezaoberá faktorom neistoty pri emisiách veľkých pôvodcov 
emisií CO2. Tento faktor neistoty môže mať rovnaký stupeň, ako všetky emisie CO2 zo 
zariadení, ktoré emitujú menej ako 25 000 ton CO2 ročne.

Okrem toho, vylúčené zariadenia automaticky podliehajú iným opatreniam na zníženie emisií 
v odvetví mimo systému EÚ na obchodovanie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 713
Konrad Szymański

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - názov a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých zariadení

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia a emisie 
oznámené príslušnému orgánu predstavujú 
za každý z predchádzajúcich 3 rokov 
menej ako 25 000 ton ekvivalentu oxidu 
uhličitého, s výnimkou emisií z biomasy, 
ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:
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ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:
(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto 
zariadenie,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú,
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, zariadenie sa 
opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

V hodnotení vplyvu (SEC(2008)52)) Európska komisia konštatuje, že zníženie 
administratívnych nákladov za tonu emisií CO2, ktoré sú vylúčené zo systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami, je pri medznej hodnote 25 000 ton (v porovnaní s 10 000 ton) príliš 
malé. Dokument Komisie sa však nezaoberá faktorom neistoty pri emisiách veľkých pôvodcov 
emisií CO2. Tento faktor neistoty môže mať rovnaký stupeň, ako všetky emisie CO2 zo 
zariadení, ktoré emitujú menej ako 25 000 ton CO2 ročne.

Vylúčené zariadenia okrem toho automaticky podliehajú iným opatreniam na zníženie emisií v 
odvetví mimo systému EÚ na obchodovanie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 714
David Martin

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - názov a odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých pôvodcov emisií
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom alebo 
bežnou prevádzkovou kapacitou pod 25 
MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
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running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 715
Linda McAvan

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - názov a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých pôvodcov emisií
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie 
zariadenia, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.
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Or. en

Odôvodnenie

Všetky zariadenia by mali byť oprávnené požiadať o vylúčenie. Zvýšenie emisného prahu na 
25 000 ton zbaví 6300 (skôr ako 4200) malých zariadení administratívnej záťaže systému, ale 
odstráni iba 2,4 % celkových emisií. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 9a je potrebný 
pre príslušnú úpravu celkového stropu smerom dole. Mnoho nemocníc a univerzít má napr. 
záložné generátory s príkonom vyšším ako 25MW, ktoré sa využívajú iba v prípade núdze. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 716
Avril Doyle

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - názov a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vylúčenie malých spaľovacích zariadení 
podliehajúcich rovnocenným opatreniam

Vylúčenie malých zariadení podliehajúcich 
rovnocenným opatreniam

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
10 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie (c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
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emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Aj nemocnice môžu byť vylúčené, ak 
prijmú porovnateľné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa viac uznať potreba nemocníc mať značnú záložnú kapacitu v prípade prerušenia 
dodávok elektrickej energie. Záložná kapacita v nemocniciach musí byť dobre udržiavaná a 
pripravená na prevádzku, čo znamená pravidelné striedanie kotlov v nemocniciach a 
testovanie generátorov počas roka. Pravidlá EÚ ETS by to mali zohľadniť a uznať, že záložné 
zariadenie v nemocniciach sa zriedkavo využíva na plnú kapacitu. Tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh zabraňuje situácii, v ktorej sú nemocnice postihované za svoj „potenciál“, 
skôr než za svoje skutočné emisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 717
Frieda Brepoels

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 10 
000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 50 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:
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(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité znížiť administratívnu záťaž pre malých pôvodcov emisií. Ak sú zavedené 
rovnocenné opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov, malí pôvodcovia emisií by 
mali mať možnosť rozhodnúť sa, či sa zapoja do systému ETS. Malí pôvodcovia emisií tvoria 
významnú časť počtu zariadení, ktoré patria do ETS, hoci sú zodpovední iba za 2,5 % emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 718
Péter Olajos

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 

1. Zo systému Spoločenstva sú vylúčené 
spaľovacie zariadenia, ktoré patria k 
niektorej z činností uvedených v prílohe I, 
pokiaľ je ich menovitý tepelný príkon 
nižší ako 50 MW a pokiaľ ich emisie 
oznámené príslušnému orgánu predstavujú 
za každý z predchádzajúcich 3 rokov 
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oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

menej ako 25 000 ton ekvivalentu oxidu 
uhličitého, s výnimkou nevyhnutných 
emisií oxidu uhličitého zo surovín a emisií 
z biomasy a podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
nevyhnutných emisií oxidu uhličitého zo 
surovín a emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou nevyhnutných emisií oxidu 
uhličitého zo surovín a emisií z biomasy, 
alebo sa rovnocenné opatrenia už 
neuplatňujú, zariadenie sa opäť začlení do 
systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 719
Nicodim Bulzesc

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Zo systému Spoločenstva sú vylúčené 
spaľovacie zariadenia, ktoré patria k 
niektorej z činností uvedených v prílohe I, 
pokiaľ je ich menovitý tepelný príkon 
nižší ako 50 MW a pokiaľ ich emisie 
oznámené príslušnému orgánu predstavujú 
za každý z predchádzajúcich 3 rokov 
menej ako 25 000 ton ekvivalentu oxidu 
uhličitého, s výnimkou nevyhnutných 
emisií oxidu uhličitého zo surovín a emisií 
z biomasy a podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
nevyhnutných emisií oxidu uhličitého zo 
surovín a emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou nevyhnutných emisií oxidu 
uhličitého zo surovín a emisií z biomasy, 
alebo sa rovnocenné opatrenia už 
neuplatňujú, zariadenie sa opäť začlení do 
systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
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also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25 MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty vylúčia na žiadosť 
prevádzkovateľa zo systému Spoločenstva 
vylúčiť zariadenia, ktorých emisie 
oznámené príslušnému orgánu predstavujú 
za každý z predchádzajúcich 3 rokov 
menej ako 25 000 ton ekvivalentu oxidu 
uhličitého, s výnimkou emisií z biomasy, 
a ktoré podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), (d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
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b) a c) na verejné pripomienkovanie. b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Zmenou medznej hodnoty na 25 000 ton CO2 ročne klesne celkový počet účastníkov o 55 %, 
zatiaľ čo množstvo začlenených emisií klesne len o 2,4%. Možnosť vylúčenia zo systému by 
mala platiť nielen pre spaľovacie zariadenia, ale pre všetky zariadenia v systéme EÚ na 
obchodovanie s emisiami. Toto zodpovedá odôvodneniu 10, v ktorom sa ustanovenia 
neobmedzujú na spaľovacie zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25 MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty vylúčia na žiadosť 
prevádzkovateľa zo systému Spoločenstva 
zariadenia, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;
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(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Zmenou medznej hodnoty na 25 000 ton CO2 ročne klesne celkový počet účastníkov o 55 %, 
zatiaľ čo množstvo začlenených emisií klesne len o 2,4 %. Možnosť vylúčenia by mala platiť 
nielen pre spaľovacie zariadenia, ale pre všetky zariadenia v systéme EÚ na obchodovanie 
s emisiami. Toto zodpovedá odôvodneniu 10, v ktorom sa ustanovenia neobmedzujú na 
spaľovacie zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25 MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty vylúčia na základe 
žiadosti zo systému Spoločenstva 
zariadenia vykonávajúce činnosti uvedené 
v prílohe I, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z procesov a biomasy, 
a ktoré podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé 
takéto zariadenie a uvedie 

a) Komisii oznámi každé takéto 
zariadenie a uvedie konkrétne 
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konkrétne rovnocenné 
opatrenia, ktoré sa prijali,

rovnocenné opatrenia, ktoré sa 
prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy 
týkajúce sa monitorovania 
s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení 
emituje za jeden kalendárny 
rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z 
biomasy;

b) potvrdí, že sa prijali úpravy 
týkajúce sa monitorovania s cieľom 
posúdiť, či niektoré zo zariadení 
emituje za jeden kalendárny rok 
25 000 ton ekvivalentu oxidu 
uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z procesov a biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré 
zariadenie emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého 
alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už 
neuplatňujú, zariadenie sa 
opäť začlení do systému;

c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 
25 000 ton ekvivalentu oxidu 
uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z procesov a biomasy, alebo 
sa rovnocenné opatrenia už 
neuplatňujú, zariadenie sa opäť 
začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené 
v písm. a), b) a c) na verejné 
pripomienkovanie.

d) uverejní informácie uvedené 
v písm. a), b) a c) na verejné 
pripomienkovanie.

Or. es

Odôvodnenie

Pojem menovitý tepelný príkon by bolo zložité normalizovať. Pokiaľ ide o prah emisií CO2, v 
štúdii Ecofys z júla 2007 sa preukázalo, že s prahom 25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého 
ročne by sa mohla dosiahnuť značne vyššia výkonnosť. V štúdii sa tiež pripomína, že 57 % 
zariadení emituje menej ako 25 000 ton CO2 a tvorí tak menej ako 5 % emisií obsiahnutých v 
smernici. Emisie z procesov zo surovín sú neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu 
a nemôžu sa znížiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 10 
000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie 
zariadenia, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali;

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali, spolu so súhlasom 
vlastníka zariadenia, v ktorom sa uvádza 
jeho želanie využiť možnosť vylúčenia;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú,
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en
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Odôvodnenie

Úroveň 10 000 ton bude zameraná na malé podniky a povedie k zbytočnému 
administratívnemu a finančnému zaťaženiu bez toho, aby sa tým výrazne zvýšilo príslušné 
celkové množstvo emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 724
John Bowis, John Purvis

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 10 
000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie 
zariadenia, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), (d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
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b) a c) na verejné pripomienkovanie. b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

V hodnotení vplyvov Komisia uznáva, že ak sa zariadeniam s emisiami do 25 000 t CO2 
poskytne možnosť vylúčenia z EÚ ETS, bude to znamenať prínos z hľadiska efektívnosti 
nákladov.  Malí pôvodcovia by síce mali prijať záväzky k znižovaniu emisií, ale to možno 
dosiahnuť inými, menej zaťažujúcimi spôsobmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie 
zariadenia, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
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ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť zariadenia, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton 
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
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rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Domnievame sa, že neexistujú dôvody na obmedzovanie týchto ustanovení na spaľovacie 
zariadenia. Musia byť uplatniteľné na každé zariadenie, bez ohľadu na odvetvie, do ktorého 
patria, alebo typológiu. Myslíme si okrem toho, že strop 25 kiloton ďalej zdokonalí účinnosť 
systému tým, že vylúči značné množstvo zariadení, ktoré majú jednako nízke emisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 727
Anne Ferreira

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
10 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom alebo 
normálnou prevádzkovou kapacitou do 25 
MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
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oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

c) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. fr

Odôvodnenie

V hodnotení vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, sa poukazuje na to, že opatrenie, pomocou 
ktorého by sa zo smernice o ETS vylúčili zariadenia, ktoré emitujú menej ako 25 000 ton, je 
ekonomicky výhodným riešením.

Ak si to okolnosti vyžiadajú, je potrebné brať do úvahy osobitné potreby všetkých producentov 
emisií a upraviť ich environmentálne požiadavky v závislosti od hospodársky najvýhodnejších 
rozhodnutí, ktoré musia robiť malí producenti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 728
Horst Schnellhardt

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
10 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
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podmienky: podmienky:
(a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie 
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

a) Komisii oznámi každé takéto zariadenie
a uvedie konkrétne rovnocenné opatrenia, 
ktoré sa prijali,

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

(d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

d) uverejní informácie uvedené v písm. a), 
b) a c) na verejné pripomienkovanie.

Or. de

Odôvodnenie

Strop na vylúčenie malých spaľovacích zariadení by sa mal zvýšiť z plánovaných 10 000 ton 
na 25 000 ton emisií CO2. To umožní výrazne znížiť záťaž prevádzkovateľov malých zariadení 
a zároveň zostane zahrnutých 97 % emisií CO2. Okrem toho by sa mali objasniť opatrenia 
určené na dosiahnutie rovnocenného zníženia emisií. Keďže vylúčenie týchto zariadení je 
založené na ich obmedzenom vplyve na klímu, požiadavky by mali byť ľahko splnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 729
Antonio De Blasio

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1 - úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 

Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25 MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
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z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
10 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 
50 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1 - úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25 MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

Na žiadosť príslušných prevádzkovateľov 
členské štáty zo systému Spoločenstva 
vylúčia spaľovacie zariadenia, ktorých 
priemerné ročné emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za obdobie 
2008 – 2012 menej ako 25 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého, s výnimkou 
emisií z biomasy, a ktoré podliehajú 
opatreniam, ktorými sa dosiahne 
rovnocenné zníženie emisií, ak príslušný 
členský štát spĺňa tieto podmienky:

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa pre žiadosť o vylúčenie rozhodol oprávnený prevádzkovateľ, a nie 
jednostranne členský štát. Prahová hodnota 10 000 ton je príliš nízka a spôsobí
administratívnu a finančnú záťaž pre mnoho malých producentov emisií bez toho, aby 
podstatne ovplyvnila celkové množstvo príslušných emisií. Lepší pomer nákladovej 
efektívnosti sa dosiahne prahom 25 000 ton CO2 za rok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 731
Caroline Lucas

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1 - úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 25MW, ktorých emisie oznámené 
príslušnému orgánu predstavujú za každý 
z predchádzajúcich 3 rokov menej ako 10 
000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, 
s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré 
podliehajú opatreniam, ktorými sa 
dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak 
príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

1. Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť vysokoúčinné 
kogeneračné zariadenia v súlade so 
smernicou 2004/8/ES s menovitým 
tepelným príkonom nižším ako 35MW.
Členské štáty môžu zo systému 
Spoločenstva vylúčiť aj spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 25 MW, ktorých 
emisie oznámené príslušnému orgánu 
predstavujú za každý z predchádzajúcich 3 
rokov menej ako 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého, s výnimkou emisií 
z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, 
ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie 
emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto 
podmienky:

Or. en

Odôvodnenie

Vysokoúčinné zariadenia na kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie s s menovitým 
palivovým príkonom 35 MW vyrobí rovnaké množstvo tepla ako samostatný priemyselný kotol 
s príkonom do 20MW, ktorý nepatrí do pôsobnosti ETS a nepodlieha povinnosti prijať 
akékoľvek porovnateľné opatrenia. Členské štáty by mali mať možnosť vylúčiť takéto 
zariadenia, ak by ich začlenenie do ETS výrazne odradilo prevádzkovateľov od investovania 
do vysokoúčinných zariadení na kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie, ktoré by 
celkovo ušetrili emisie CO2 v porovnaní s výrobou tepelnej energie prostredníctvom 
samostatného kotla.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 732
Antonio De Blasio

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 50 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 10 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

b) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 - odsek 1 - písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) potvrdí, že ak niektoré zariadenie 
emituje za jeden kalendárny rok 10 000 ton
ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, 
s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa 
rovnocenné opatrenia už neuplatňujú, 
zariadenie sa opäť začlení do systému;

c) potvrdí, že sa prijali úpravy týkajúce sa 
monitorovania s cieľom posúdiť, či 
niektoré zo zariadení emituje za jeden 
kalendárny rok 25 000 ton ekvivalentu 
oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou 
emisií z biomasy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 735
Urszula Krupa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28 vypúšťa sa

Uplatniteľné úpravy po uzavretí budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy
1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia, ktoré odsúhlasila Európska 
rada, uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4.
2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
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Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.
3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.
4. Komisia môže prijať opatrenia, ktorými 
sa prevádzkovateľom povolí využívať aj 
iné typy projektov, ako sú uvedené 
v odsekoch 2 až 5 článku 11a, alebo 
prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej
dohody.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].“

Or. pl

Odôvodnenie

Ďalšie sprísnenie požiadaviek, a to aj prostredníctvom medzinárodných dohôd, nemá zmysel v 
prípade členských štátov, pre ktoré sú stupne znižovania emisií dosiaľ navrhované v právnych 
aktoch Spoločenstva príliš vysoké a mohli by predstavovať závažnú prekážku v ich 
hospodárskom vývoji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 736
Richard Seeber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 

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

odsúhlasila Európska rada, Komisia 
predloží návrh na zmenu a doplnenie tejto 
smernice..

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.
3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.
4. Komisia môže prijať opatrenia, ktorými 
sa prevádzkovateľom povolí využívať aj 
iné typy projektov, ako sú uvedené 
v odsekoch 2 až 5 článku 11a, alebo 
prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

Or. en

Odôvodnenie

Dôrazne odporúčame, aby sa uplatnil rokovací proces na základe spolurozhodovania s 
cieľom zabezpečiť náležitú účasť všetkých zainteresovaných strán. Starostlivo sa musí posúdiť 
otázka týkajúca sa dosiahnutia prísnejšieho cieľa na základe medzinárodnej dohody, ako to 
vyplýva zo záverov, ktoré prijala Európska rada v marci 2007. 
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Úroveň nových cieľov pre odvetvia v rámci a mimo ETS, ako aj otázku presunu emisií CO2  je 
nutné dôsledne prediskutovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 737
Péter Olajos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Ak sa neuzavrie medzinárodná dohoda o 
zmene klímy, ktorá by do roku 2020 viedla 
k povinným zníženiam emisií 
skleníkových plynov porovnateľným s 
úrovňami zníženia emisií dohodnutými 
Európskou radou, lineárny faktor sa zníži, 
aby zodpovedal splneniu cieľa zníženia 
emisií skleníkových plynov v celom 
Spoločenstve do roku 2020 o 20 % menej 
v porovnaní s rokom 1990, pričom 
odvetvia, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva, vynaložia dve tretiny úsilia 
o zníženie emisií potrebného na splnenie 
tohto cieľa. Overené údaje o emisiách sú 
z roku 2005, od ktorého sa spomenuté 
úsilie berie do úvahy.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.
3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
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medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.
4. Komisia môže prijať opatrenia, ktorými 
sa prevádzkovateľom povolí využívať aj 
iné typy projektov, ako sú uvedené 
v odsekoch 2 až 5 článku 11a, alebo 
prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa nedosiahne medzinárodná dohoda, limit EÚ ETS by mal byť v súlade s 
cieľom zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Ak sa neuzavrie medzinárodná dohoda o 
zmene klímy, ktorá by do roku 2020 viedla 
k povinným zníženiam emisií 
skleníkových plynov porovnateľným s 
úrovňami zníženia emisií dohodnutými 
Európskou radou, lineárny faktor sa zníži, 
aby zodpovedal splneniu cieľa zníženia 
emisií skleníkových plynov v celom 
Spoločenstve do roku 2020 o 20 % menej 
v porovnaní s rokom 1990, pričom 
odvetvia, na ktoré sa vzťahuje systém 
Spoločenstva, vynaložia dve tretiny úsilia 
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o zníženie emisií potrebného na splnenie 
uvedeného cieľa. Overené údaje o 
emisiách sú z roku 2005, od ktorého sa 
toto úsilie berie do úvahy.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.
3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.
4. Komisia môže prijať opatrenia, ktorými 
sa prevádzkovateľom povolí využívať aj 
iné typy projektov, ako sú uvedené 
v odsekoch 2 až 5 článku 11a, alebo 
prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť menej podstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou podľa článku [23 ods. 3].

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa nedosiahne medzinárodná dohoda, limit EÚ ETS by mal byť v súlade s 
cieľom zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 739
Anne Laperrouze

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia, ktoré odsúhlasila Európska rada, 
Komisia vypracuje podrobné hodnotenie 
vplyvu o hospodárskych dôsledkoch 
spôsobov realizácie týchto znížení, ako aj 
o dôsledkoch ostatných opatrení 
uvedených v tejto medzinárodnej dohode.
V hodnotení vplyvu sa taktiež stanoví, či
sú splnené tieto podmienky:
– medzinárodná dohoda je záväzná pre 
všetky krajiny, ktoré prevádzkujú alebo 
budú môcť prevádzkovať výrobu 
v príslušných odvetviach uvedených v tejto 
smernici;
– medzinárodná dohoda:

– v rozvinutých krajinách (v 
odvetviach uvedených v prílohe I 
tejto smernice) nariaďuje 
obmedzenia, ktoré sú rovnocenné 
s obmedzeniami stanovenými 
v Európskej únii;
– v rozvojových krajinách, najmä v 
tých, ktoré sú z hospodárskeho 
hľadiska najvyspelejšie, (v 
odvetviach uvedených v prílohe I 
tejto smernice) vyžaduje vhodný 
príspevok v závislosti od  ich 
vlastných záväzkov a príslušných 
schopností.

– tieto záväzky rozvinutých krajín 
a príspevky rozvojových krajín, najmä 
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tých, ktoré sú z hospodárskeho hľadiska 
najvyspelejšie, sú:

– merané a overované podľa 
medzinárodne uznávaných metód
– a oznamované.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

2. Od roku, ktorý nasleduje po 
nadobudnutí platnosti medzinárodnej 
dohody uvedenej v odseku 1, a so 
zreteľom na výsledky hodnotenia vplyvu 
uvedeného v tomto odseku, najmä ak sú 
splnené tri uvedené podmienky, Komisia 
navrhne faktor zmenený a doplnený tak, 
že časť množstva kvót Spoločenstva 
v roku 2020 v súlade s článkami 9 a 9a 
prispeje k celkovému zníženiu emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve o viac 
ako 20 %, ku ktorému sa Spoločenstvo 
zaviaže v medzinárodnej dohode.

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.
4. Komisia môže prijať opatrenia, ktorými 
sa prevádzkovateľom povolí využívať aj 
iné typy projektov, ako sú uvedené 
v odsekoch 2 až 5 článku 11a, alebo 
prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.

4. So zreteľom na výsledky hodnotenia 
vplyvu uvedeného v odseku 1, najmä ak 
sú splnené tri podmienky uvedené v tomto 
článku, Komisia môže prijať opatrenia, 
ktorými sa prevádzkovateľom povolí 
využívať aj iné typy projektov, ako sú 
uvedené v odsekoch 2 až 5 článku 11a, 
alebo prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.

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

Or. fr
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Odôvodnenie

Uzavretím medzinárodnej dohody vzniknú pre EÚ a pre ostatné strany nové záväzky. Je preto 
podstatné, aby sa realizovalo podrobné hodnotenie vplyvu na posúdenie spôsobov 
uplatňovania a hodnotenia všetkých druhov dôsledkov. Je potrebné vymedziť kritériá úspechu 
dohody. Takisto je potrebné v rámci Spoločenstva spresniť osobitné očakávania vzťahujúce sa 
na rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, pretože tieto krajiny nemožno z hľadiska požadovaného 
úsilia porovnávať s ostatnými rozvojovými krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odseky 1 až 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia podľa článku 9, ktoré odsúhlasila 
Európska rada, uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4 
tohto článku.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov v roku 
2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 40 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov v roku 
2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER 
alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do 10 %
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
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s odsekom 2. s odsekom 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 741
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia, ktoré odsúhlasila Európska rada 
pre všetky krajiny s významnými 
činnosťami v odvetví uvedenými v 
prílohách 1 a 3 a hneď, ako Komisia 
preukáže, že táto dohoda bude v týchto 
štátoch viesť k porovnateľným nákladom 
súvisiacim s emisiami CO2 pre odvetvia 
uvedené v prílohách 1 a 3, uplatňujú sa 
odseky 2, 3 a 4.

Or. de

Odôvodnenie

Úpravy, ktoré vyplývajú z nasledujúcich odsekov, by sa nemali automaticky prevziať pri 
uzatvorení medzinárodnej dohody. Skôr je potrebné sformulovať kritériá, ktoré musia byť 
splnené pred uskutočnením úprav. Minimálna požiadavka pritom je, aby bolo finančné 
zaťaženie pre všetky príslušné odvetvia uvedené v prílohe 1 vo všetkých mimoeurópskych 
štátoch rovnaké.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 742
Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Keď Spoločenstvo uzavrie 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá do roku 2020 povedie k záväznému 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
prekračujúcemu úrovne minimálneho 
zníženia, ktoré odsúhlasila Európska rada, 
Komisia vypracuje podrobné hodnotenie 
vplyvu o hospodárskych dôsledkoch 
spôsobov realizácie týchto znížení, ako aj 
o dôsledkoch ostatných opatrení 
uvedených v tejto medzinárodnej dohode.
V hodnotení vplyvu sa taktiež stanoví, či 
sú splnené tieto podmienky:
– medzinárodná dohoda je záväzná pre 
všetky krajiny, ktoré prevádzkujú alebo 
budú môcť prevádzkovať výrobu 
v príslušných odvetviach uvedených v tejto 
smernici;
– medzinárodná dohoda 
– v rozvinutých krajinách (v odvetviach 
uvedených v prílohe I tejto smernice) 
stanovuje obmedzenia, ktoré sú 
rovnocenné s obmedzeniami stanovenými 
v Európskej únii;
– v rozvojových krajinách, najmä v tých, 
ktoré sú z hospodárskeho hľadiska 
najvyspelejšie, (v odvetviach uvedených v 
prílohe I tejto smernice) vyžaduje vhodný 
príspevok podľa ich vlastných záväzkov 
a príslušných schopností.
– tieto záväzky rozvinutých krajín 
a príspevky rozvojových krajín, najmä 
tých, ktoré sú z hospodárskeho hľadiska 
najvyspelejšie, sú:
– merané a overované podľa 



PE409.679v01-00 70/104 AM\735217SK.doc

SK

medzinárodne uznávaných metód
– a oznamované.

Or. fr

Odôvodnenie

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 743
Richard Seeber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe Ia sa vymedzujú kritériá medzinárodnej dohody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 744
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe Ia sa vymedzujú kritériá medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 745
Bogusław Sonik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Proces podpísania a ratifikácie by mali vykonávať tak Spoločenstvo, ako aj členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 746
Konrad Szymański

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Proces podpísania a ratifikácie by mali vykonávať tak Spoločenstvo, ako aj členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Do šiestich mesiacov po uzavretí 
medzinárodnej dohody o zmene klímy, 
ktorá povedie k záväznému zníženiu emisií 
prekračujúcich zníženie podľa článku 3, 
Komisia predloží legislatívny návrh 
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o spôsobe, ako sa každý členský štát bude 
podieľať na dodatočnom úsilí 
Spoločenstva o zníženie emisií, ktorý sa 
prijme podľa článku 251 zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ dosiahnuť 30 % zníženie v rámci medzinárodnej dohody je politickým rozhodnutím 
s významnými dôsledkami, a preto by mal podliehať spolurozhodovaniu a nemal by sa 
prijímať automaticky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ dosiahnuť 30 % zníženie v rámci medzinárodnej dohody je politickým rozhodnutím 
s významnými dôsledkami, a preto by mal podliehať spolurozhodovaniu a nemal by sa 
prijímať automaticky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 749
Françoise Grossetête

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

2. Od roku, ktorý nasleduje po
nadobudnutí platnosti medzinárodnej 
dohody uvedenej v odseku 1, a so 
zreteľom na výsledky štúdie vplyvu 
uvedenej v tom istom odseku, najmä ak sú 
splnené tri uvedené podmienky, Komisia 
navrhne faktor zmenený a doplnený tak, 
že časť množstva kvót Spoločenstva 
v roku 2020 v súlade s článkami 9 a 9a 
prispeje k celkovému zníženiu emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve o viac 
ako 20 %, ku ktorému sa Spoločenstvo
zaviaže v medzinárodnej dohode.

Or. fr

Odôvodnenie

Zosúladenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 750
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 

2. Od roku, ktorý nasleduje po 
nadobudnutí platnosti medzinárodnej 
dohody uvedenej v odseku 1, Komisia 
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množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve o viac 
ako 20 %, ku ktorému sa Spoločenstvo 
zaviazalo v medzinárodnej dohode; 
a vynásobí sa podielom celkového zníženia 
emisií skleníkových plynov v roku 2020, 
ku ktorému prispieva systém Spoločenstva 
podľa článkov 9 a 9a.

predloží na základe podrobného 
hodnotenia vplyvu nákladovej efektívnosti 
prostriedkov na dosiahnutie týchto znížení 
a vplyvu iných opatrení opísaných 
v medzinárodnej dohode legislatívny 
návrh Európskemu parlamentu a Rade, 
v ktorom navrhne ďalšie zníženie 
množstva kvót Spoločenstva v roku 2020 
zohľadňujúc celkové zníženie emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve o viac 
ako 20 %, ku ktorému sa Spoločenstvo 
zaviazalo v medzinárodnej dohode.

Or. en

Odôvodnenie

Na ukončenie rokovaní o medzinárodnej dohode by sa nemalo reagovať automaticky, ale 
takáto reakcia by mala podliehať posúdeniu a spolurozhodovaciemu postupu Parlamentu 
a Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve o viac 
ako 20 %, ku ktorému sa Spoločenstvo 
zaviazalo v medzinárodnej dohode; 
a vynásobí sa podielom celkového zníženia 
emisií skleníkových plynov v roku 2020, 
ku ktorému prispieva systém Spoločenstva 

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, Komisia predloží na základe 
podrobného hodnotenia vplyvu 
nákladovej efektívnosti prostriedkov na 
dosiahnutie týchto znížení a vplyvu iných 
opatrení opísaných v medzinárodnej 
dohode legislatívny návrh Európskemu 
parlamentu a Rade, v ktorom navrhne 
ďalšie zníženie množstva kvót 
Spoločenstva v roku 2020 zohľadňujúc
celkové zníženie emisií skleníkových 
plynov v Spoločenstve o viac ako 20 %, ku 
ktorému sa Spoločenstvo zaviazalo 
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podľa článkov 9 a 9a. v medzinárodnej dohode. 

Or. en

Odôvodnenie

Na ukončenie rokovaní o medzinárodnej dohode by sa nemalo reagovať automaticky, ale 
takáto reakcia by mala podliehať posúdeniu a spolurozhodovaciemu postupu Parlamentu 
a Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve o viac 
ako 20 %, ku ktorému sa Spoločenstvo 
zaviazalo v medzinárodnej dohode; 
a vynásobí sa podielom celkového zníženia 
emisií skleníkových plynov v roku 2020,
ku ktorému prispieva systém Spoločenstva 
podľa článkov 9 a 9a.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, Komisia predloží na základe 
podrobného hodnotenia vplyvu 
nákladovej efektívnosti prostriedkov na 
dosiahnutie týchto znížení a vplyvu iných 
opatrení opísaných v medzinárodnej 
dohode legislatívny návrh Európskemu 
parlamentu a Rade, v ktorom navrhne 
ďalšie zníženie množstva kvót 
Spoločenstva v roku 2020 zohľadňujúc
celkové zníženie emisií skleníkových 
plynov v Spoločenstve o viac ako 20 %, ku 
ktorému sa Spoločenstvo zaviazalo 
v medzinárodnej dohode. 

Or. en

Odôvodnenie

Na ukončenie rokovaní o medzinárodnej dohode by sa nemalo reagovať automaticky, ale 
takáto reakcia by mala podliehať posúdeniu a spolurozhodovaciemu postupu Parlamentu 
a Rady.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 753
Konrad Szymański

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor upraví s cieľom 
zohľadniť obsah medzinárodnej dohody 
a výsledky členských štátov pri plnení 
Kjótskeho protokolu v súlade s postupom 
stanoveným v článku 251 zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Treba viac jasnosti v prípade 20 - 30-percentnej spúšte po prijatí medzinárodnej dohody, 
ktorá zohľadňuje nepomer výsledkov členských štátov pri plnení Kjótskeho protokolu. Táto 
úprava sa musí vykonať postupom spolurozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 754
Bogusław Sonik

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor upraví s cieľom 
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množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v roku 2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

zohľadniť obsah medzinárodnej dohody 
a výsledky členských štátov pri plnení
Kjótskeho protokolu v súlade s postupom 
stanoveným v článku 251 zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Treba viac jasnosti v prípade 20 - 30-percentnej spúšte po prijatí medzinárodnej dohody, 
ktorá zohľadňuje nepomer výsledkov členských štátov pri plnení Kjótskeho protokolu. Táto 
úprava sa musí vykonať postupom spolurozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve
o viac ako 20 %, ku ktorému sa
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov v roku 
2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a. 

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o 30 %, alebo viac, v prípade, ak sa
k takémuto zníženiu Spoločenstvo zaviaže 
v medzinárodnej dohode; a vynásobí sa 
podielom celkového zníženia emisií 
skleníkových plynov v roku 2020, ku 
ktorému prispieva systém Spoločenstva 
podľa článkov 9 a 9a.
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Or. en

Odôvodnenie

V tomto PDN sa objasňuje, že cieľová hodnota 20 % sa zvýši najmenej na 30 % v prípade 
dosiahnutia medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 756
Caroline Lucas

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov v roku 
2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 30 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov v roku 
2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa scenára zo 4. hodnotiacej správy IPCC jestvuje 50-percentná šanca na zachovanie 
zvýšenia teploty o +2°C v prípade, ak priemyselné krajiny znížia svoje emisie o 25 -40 % 
v porovnaní s rokom 1990 do roku 2020 vo vlastnej krajine, a ak sa zároveň významne zmení 
hospodárska činnosť v krajinách, ktoré nie sú zmluvnými stranami prílohy I, v porovnaní so 
situáciou „business as usual“. Zníženia sa stanú tým drahšie, čím sa budú ďalej odkladať, 
a EÚ by preto mala považovať cieľ zníženia o 30 % za počiatočný bod svojich opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 757
Horst Schnellhardt

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku, ktorý nasleduje po uzavretí 
medzinárodnej dohody uvedenej v odseku 
1, sa lineárny faktor zvýši tak, že sa 
množstvo kvót Spoločenstva v roku 2020 
v porovnaní s množstvom stanoveným 
podľa článku 9 zníži o množstvo kvót, 
ktoré zodpovedá celkovému zníženiu 
emisií skleníkových plynov v Spoločenstve 
o viac ako 20 %, ku ktorému sa 
Spoločenstvo zaviazalo v medzinárodnej 
dohode; a vynásobí sa podielom celkového 
zníženia emisií skleníkových plynov v roku 
2020, ku ktorému prispieva systém 
Spoločenstva podľa článkov 9 a 9a.

2. Od roku, ktorý nasleduje po predložení 
analýzy vypracovanej Komisiou a
uvedenej v odseku 1, sa lineárny faktor 
zvýši tak, že sa množstvo kvót 
Spoločenstva v roku 2020 v porovnaní 
s množstvom stanoveným podľa článku 9 
zníži o množstvo kvót, ktoré zodpovedá 
celkovému zníženiu emisií skleníkových 
plynov v Spoločenstve o viac ako 20 %, ku 
ktorému sa Spoločenstvo zaviazalo 
v medzinárodnej dohode; a vynásobí sa 
podielom celkového zníženia emisií 
skleníkových plynov v roku 2020, ku 
ktorému prispieva systém Spoločenstva
podľa článkov 9 a 9a. Toto ustanovenie 
nadobudne účinnosť iba vtedy, ak analýza 
Komisie bude predložená pred [rokom 
2015].

Or. de

Odôvodnenie

Čím neskôr sa vykoná zvýšenie ročného redukčného faktora, tým strmšia bude potrebná 
krivka zvyšovania a tým výraznejšie sa prejaví príslušné zníženie množstva kvót na ich 
cenách. Aby sa zabránilo výslednému neprimeranému zaťaženiu hospodárstva, mal by sa 
stanoviť termín nadobudnutia účinnosti dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Medzinárodná dohoda v zmysle 
odsekov 1 a 2 je dohoda medzi krajinami, 
ktorá prinesie globálne zníženie emisií 
v rozsahu postačujúcom na účinný boj 
proti zmene klímy, ktoré možno 
monitorovať, overovať a na ktoré sa 
vzťahujú záväzné vykonávacie pravidlá.
Takáto medzinárodná dohoda by mala 
zahŕňať kritické množstvo celosvetovej 
odvetvovej produkcie.
Krajiny, ktoré podliehajú ustanoveniam 
tejto medzinárodnej dohody, budú 
realizovať a presadzovať opatrenia, ktoré 
rovnomerne zaťažia odvetvia vystavené 
medzinárodnej konkurencii.

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodnou dohodou sa zabráni úniku uhlíka len vtedy, ak bude spĺňať určité kritériá, čo 
vytvorí rovnaké podmienky pre súťažiace sektory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Medzinárodná dohoda v zmysle 
odsekov 1 a 2 je dohoda medzi krajinami, 
ktorá prinesie 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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Takáto medzinárodná dohoda by mala 
zahŕňať kritické množstvo celosvetovej 
odvetvovej produkcie.
Krajiny, ktoré podliehajú ustanoveniam 
tejto medzinárodnej dohody, budú 
realizovať a presadzovať opatrenia, ktoré 
rovnomerne zaťažia odvetvia vystavené 
medzinárodnej konkurencii.

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodnou dohodou sa zabráni úniku uhlíka len vtedy, ak bude spĺňať určité kritériá, čo 
vytvorí rovnaké podmienky pre súťažiace sektory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 760
Françoise Grossetête

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Zosúladenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 761
Holger Krahmer

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
s odsekom 2.

3. Okrem akýchkoľvek nevyužitých 
podielov CER alebo ERU zo systému 
Spoločenstva poskytnutých 
prevádzkovateľom členskými štátmi na 
roky 2008-2012 môžu prevádzkovatelia
využiť CER, ERU alebo iné kredity 
schválené v súlade s odsekom 4 z tretích 
krajín, ktoré uzavreli medzinárodnú 
dohodu, až do 70 % zníženia množstva 
kvót, ktoré sa majú prideliť, v zmysle 
odseku 2 a článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Dosiahnutie ambicióznych cieľov zníženia emisií v rámci sektora obchodovania s emisiami 
EÚ pri slabom využívaní CDM/JI vedie k extrémnemu zvýšeniu cien CO2 a elektrickej 
energie. Na zmiernenie zvýšenia cien je potrebný CDM vo veľkých množstvách. Je potrebný 
prístup k 70 % celkového cieľa zníženia v porovnaní s rokom 1990. Na to, aby bolo možné 
pokračovať v jeho úspešnom vývoji, potrebuje priemysel CDM jasný signál o tom, že CDM/JI 
bude pokračovať vo významnom objeme aj po roku 2012. V opačnom prípade pôjde o krok 
späť pri ochrane klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 762
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 

3. Prevádzkovatelia môžu využiť iba CER 
s akreditáciou zlatý štandard a národné 
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s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
s odsekom 2.

vyrovnávacie kredity v zmysle článku 24a
alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
s odsekom 2.

Or. en

Odôvodnenie

Národné vyrovnávacie kredity sa musia použiť v ETS na podporu znižovania emisií vnútri 
ETS. Držitelia volia najlacnejšie vyrovnávacie kredity (CDM alebo národné vyrovnávacie 
kredity) ktoré sú z hľadiska plnenia pravidiel rovnocenné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 763
Caroline Lucas

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
s odsekom 2.

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity z projektov 
obnoviteľnej energie a projektov 
účinnosti na strane dopytu okrem kreditov 
z rozsiahlych hydroenergetických 
projektov schválené v súlade s odsekom 4 
z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, presahujúc 30 % 
celkového úsilia Spoločenstva 
o znižovanie zníženia, ktoré sa vykonáva 
v súlade s odsekom 2

Or. en

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 764
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
s odsekom 2.

3. Prevádzkovatelia môžu využiť len CER 
certifikované podľa zlatého štandardu 
schválené v súlade s odsekom 4 z tretích 
krajín, ktoré uzavreli medzinárodnú 
dohodu, až do polovice zníženia, ktoré sa 
vykonáva v súlade s odsekom 2.

Or. en

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia môžu využiť CER, ERU alebo iné kredity schválené v súlade s odsekom 4 
z tretích krajín, ktoré uzavreli medzinárodnú dohodu, až do polovice zníženia, ktoré sa 
vykonáva v súlade s odsekom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 765
Evangelia Tzampazi

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.

3. Prevádzkovatelia môžu využiť iba CER 
a ERU typu zlatý štandard alebo iné 
kredity schválené v súlade s odsekom 4 
z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade s 
odsekom 2.

Or. el
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Odôvodnenie

Obmedzenie CER a ERU na tie s osvedčením typu zlatý štandard zabezpečí, že sa použijú iba 
vysoko kvalitné jednotky, čo by mohlo znamenať skutočné dodatočné zníženie emisií a tiež 
prínos pre trvalo udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 766
Johannes Blokland

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia môžu využiť CER, 
ERU alebo iné kredity schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
s odsekom 2.

3. Prevádzkovatelia môžu využiť len CER, 
ERU alebo iné kredity certifikované podľa 
zlatého štandardu a schválené v súlade 
s odsekom 4 z tretích krajín, ktoré uzavreli 
medzinárodnú dohodu, až do polovice 
zníženia, ktoré sa vykonáva v súlade 
s odsekom 2.

Or. en

Odôvodnenie

Povoliť iba vysoko kvalitné kredity CDM. Zlatý štandard ponúka prísnejšiu definíciu 
doplnkovosti a trvalo udržateľného rozvoja. Zabezpečuje, že iba zníženia emisií, ktoré by sa 
inak neuskutočnili, a projekty prinášajúce jasné prínosy trvalo udržateľného rozvoja 
miestnym spoločenstvám, dostanú akreditáciu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 767
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Pokiaľ prevádzkovatelia nevyčerpali 
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CER certifikované podľa zlatého 
štandardu, ktoré im členské štáty povolili 
na obdobie rokov 2008 až 2012, príslušné 
orgány im umožnia výmenu výlučne 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. Objem vydaných 
kvót nemôže presiahnuť 50 % nevyužitých 
externých kreditov, na ktoré sa odkazuje 
skôr v texte.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa zabezpečuje, aby sa z fázy II do fázy III mohli previesť len CER akreditované podľa 
zlatého štandardu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 768
Caroline Lucas

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21
Smernica 2003/87/ES
Článok 28 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať opatrenia, ktorými 
sa prevádzkovateľom povolí využívať aj 
iné typy projektov, ako sú uvedené 
v odsekoch 2 až 5 článku 11a, alebo 
prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.

4. Komisia môže predložiť návrhy 
Európskemu parlamentu a Rade, ktorými 
sa prevádzkovateľom povolí využívať aj 
iné typy projektov, ako sú uvedené 
v odsekoch 2 až 5 článku 11a, alebo 
prípadne využívať iné mechanizmy 
vytvorené na základe medzinárodnej 
dohody.

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

Or. en
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Odôvodnenie

Rozhodnutia o povolení ďalších druhov kompenzačných kreditov by sa mali prijímať 
postupom spolurozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 769
Anders Wijkman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prevádzkovateľom zariadení sa umožní 
využívanie kreditov až do objemu 6 % 
ročných overených emisií ich zariadení z 
trvalo udržateľných opatrení na 
znižovanie odlesňovania a zvyšovanie 
zalesňovania a obnovy lesov v rozvojových 
krajinách v rámci budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy. Tieto kredity 
musia spĺňať všetky požiadavky prijaté v 
budúcej medzinárodnej dohode o zmene 
klímy a v rozhodnutiach nadväzujúcich 
na túto dohodu. 

Or. en

(krížový odkaz na PDN 37 k PR/727283)

Odôvodnenie

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change. Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy. The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 770
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po prijatí vhodných ustanovení o 
zodpovednosti, diskontovaní kreditov a 
trvaní ukladania, ktoré budú prijateľné 
prinajmenšom aj z hľadiska amerického 
federálneho systému obchodovania s 
emisiami, majú zariadenia možnosť 
využívať do 5 % svojich overených emisií 
kredity vyplývajúce z trvalo udržateľných 
opatrení na znižovanie odlesňovania a 
zvyšovanie zalesňovania a obnovy lesov v 
rozvojových krajinách v rámci budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy.

Or. en

(Cross-reference to AM 37 of PR/727283)

Odôvodnenie

Posilniť uplatňovanie predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 771
Riitta Myller

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zariadenia majú možnosť využívať do 
určitého percenta svojich overených 
emisií kredity vyplývajúce z trvalo 
udržateľných opatrení na znižovanie 
odlesňovania a zvyšovanie zalesňovania a 
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obnovy lesov v rozvojových krajinách, ak 
existuje medzinárodná dohoda o zmene 
klímy a ak sú stanovené vhodné 
ustanovenia o zodpovednosti, 
diskontovaní kreditov a trvaní ukladania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 772
Dan Jørgensen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Keď Spoločenstvo uzavrie do konca 
roka 2010 komplexnú medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy, vydražia sa všetky 
kvóty a články 10a a 10b sa neuplatnia.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade komplexnej medzinárodnej dohody o zmene klímy bude riziko presunu emisií CO2
v dôsledku aukcie emisných kvót nízke. Obchodovanie so všetkými kvótami formou aukcie by 
sa preto po uzavretí takejto dohody malo stať jedinou metódou prideľovania kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 773
Johannes Blokland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Keď Spoločenstvo uzavrie komplexnú 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
ktorá povedie k záväznému zníženiu emisií 
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skleníkových plynov, vydražia sa všetky 
kvóty a články 10a a 10b sa neuplatnia.
Ak sa komplexná medzinárodná dohoda 
o zmene klímy neuzavrie, vydražia sa 
všetky kvóty okrem odvetví, ktoré sa 
považujú za výrazne ohrozené presunom 
emisií CO2.

Or. en

Odôvodnenie

Ak neexistuje medzinárodná dohoda, kvóty sa môžu vydražiť vo všetkých odvetviach okrem 
odvetví, ktoré sa na základe kritérií Komisie považujú za výrazne ohrozené presunom emisií 
CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 774
Anders Wijkman

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Keď Spoločenstvo uzavrie komplexnú 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
vydražia sa všetky kvóty a články 10a 
a 10b sa neuplatnia.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade komplexnej medzinárodnej dohody o zmene klímy bude riziko presunu emisií CO2
v dôsledku dražby emisných kvót nízke. Obchodovanie so všetkými kvótami formou aukcie by 
sa preto po uzavretí takejto dohody malo stať jedinou metódou prideľovania kvót.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 775
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Dopĺňa sa tento článok 28a:

„Článok 28a

Združovanie

1. Členské štáty môžu dovoliť 
prevádzkovateľom zariadení 
vykonávajúcich jednu z činností 
uvedených v prílohe I, aby vytvorili 
združenie zariadení pre tú istú činnosť 
na obdobie uvedené v článku 11 ods. 1 
a/alebo na prvé päťročné obdobie 
uvedené v článku 9 v súlade s odsekmi 2 
až 6 tohto článku.
2. Prevádzkovatelia vykonávajúci 
činnosť uvedenú v prílohe I, ktorí si 
želajú vytvoriť združenie, o to požiadajú 
na príslušnom orgáne, kde uvedú 
prevádzky a obdobie, na ktoré sa chcú 
združiť a doložia, že zmocnenec bude 
schopný plniť záväzky uvedené v 
odsekoch 3 a 4.
3. Prevádzkovatelia, ktorí chcú vytvoriť 
združenie vymenujú zmocnenca:
a) ktorému bude [...] vydané celkové 
množstvo kvót vypočítané zariadeniami 
prevádzkovateľov;
b) zodpovedného za odovzdávanie kvót 
zodpovedajúcich celkovým emisiám zo 
zariadení do združenia [...]; a
c) ktorému sa zakazuje uskutočňovať 
ďalšie prenosy v prípade, že správa 
prevádzkovateľa nebola overená ako 
uspokojivá v súlade s druhým odsekom 
článku 15.
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4. Zmocnenec podlieha pokutám za 
porušenie požiadaviek na odovzdanie 
dostatočných kvót na pokrytie celkových 
emisií zo zariadení v združení, 
odchýlkou od článku 16 ods. 2, 3 a 4.
5. Členský štát, ktorý si želá vytvoriť 
jedno alebo viac združení, zašle Komisii 
žiadosť uvedenú v odseku 2. Bez toho, 
aby bola dotknutá zmluva, môže 
Komisia žiadosť, ktorá nespĺňa 
požiadavky tejto smernice, zamietnuť do 
troch mesiacov od jej prijatia. Pre každé 
takéto rozhodnutie sa musia uviesť 
dôvody. V prípade zamietnutia môže 
členský štát umožniť vytvorenie 
združenia, len ak sú navrhované zmeny 
schválené Komisiou.
6. V prípade, že zmocnenec nedokáže 
splniť pokuty uvedené v odseku 4, každý 
prevádzkovateľ zariadenia v združení je 
podľa článku 12 ods. 3 a článku 16 
zodpovedný za emisie zo svojho 
zariadenia.“

Or. en

Odôvodnenie

Nová smernica vypustila možnosť združovania (bývalý článok 28). Združovanie je však jej 
podstatnou súčasťou. Nemalo by sa preto vypustiť, malo by sa v smernici zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 776
Dorette Corbey

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Dopĺňa sa tento článok 28a:

„Článok 28a

Dobrovoľné opatrenia

1. Prevádzkovateľov treba povzbudzovať 
k dobrovoľnému investovaniu do trvalo 
udržateľných opatrení na znižovanie 
odlesňovania, zvrátenie znehodnocovania 
pôdy alebo lesov a na zvyšovanie 
zalesňovania a obnovy lesov v rozvojových 
krajinách.
2. Komisia stanoví vhodné ustanovenia o 
zodpovednosti, diskontovaní kreditov a 
trvaní ukladania, pričom zohľadní pokrok 
dosiahnutý v rámci UNFCC.
3. Prevádzkovatelia môžu získať kredity z:
a) projektov zalesňovania a obnovy lesov 
schválených výkonnou radou CDM a z 
projektov overených podľa postupu 
spoločného realizačného a kontrolného 
výboru;

b) lesníckych činností v rozvojových 
krajinách, s ktorými sa uzatvorila dohoda 
v súlade s článkom 11a ods. 5; ako aj
c) zo všetkých overených projektov 
znižujúcich národné emisie z 
odlesňovania alebo projektov, ktoré 
zabraňujú znehodnocovaniu pôdy alebo 
lesov v rozvojových krajinách v súlade s 
medzinárodnou dohodou uvedenou v 
článku 28.
4. Prevádzkovatelia, ktorí dobrovoľne 
investovali do uvedených opatrení, nesmú 
využívať nahromadené kredity na 
kompenzáciu svojich emisií. Ak je však 
cena za tonu CO2 50 EUR alebo viac, 
môžu prevádzkovatelia použiť kredity do 
určitého percenta svojich ročných 
overených emisií.
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Or. en

Odôvodnenie

1/5 celkových emisií CO2 vzniká v dôsledku odlesňovania. Na základe akčného plánu z Bali sa 
v rámci UNFCCC vedú diskusie o impulzoch pre trhy a fondy s cieľom zabrániť 
odlesňovaniu. Spoločnosti môžu okrem svojich záväzkov rámci systému obchodovania 
s emisiami dobrovoľne investovať do opatrení na znižovanie emisií. Na povzbudenie 
spoločností k týmto investíciám sa prevádzkovateľom umožní, aby použili nahromadené 
kredity na kompenzáciu určitého percenta svojich emisií, ak cena CO2 prekročí 50 EUR za 
tonu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 777
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Dopĺňa sa tento článok 28a:
„Článok 28a

Použitie kreditov z lesníckych činností
Bez ohľadu na články 11a a 28 členské 
štáty povolia prevádzkovateľom zariadení 
využívať kredity, a to až do výšky 6 % 
ročných overených emisií, ktoré 
produkujú ich zariadenia, z:
a) projektov zalesňovania a obnovy lesov 
schválených výkonnou radou CDM a z 
projektov overených podľa postupu 
spoločného realizačného a kontrolného 
výboru;
b) lesníckych činností v rozvojových 
krajinách, s ktorými sa uzatvorila dohoda 
v súlade s článkom 11a ods. 5; a
c) zo všetkých projektov lesného 
hospodárstva v rozvojových krajinách, 
ktoré sú v súlade s medzinárodnou 
dohodou uvedenou v článku 28.“
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Or. en

Odôvodnenie

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 778
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21b) Dopĺňa sa tento článok 28b:

„Článok 28b

Použitie kreditov z lesníckych činností
Bez ohľadu na články 11a a 28 členské 
štáty povolia prevádzkovateľom zariadení 
využívať kredity, a to až do výšky (X) % 
ročných overených emisií, ktoré 
produkujú ich zariadenia, z:
a) projektov zalesňovania a obnovy lesov 
schválených výkonnou radou CDM a z 
projektov overených podľa postupu 
spoločného realizačného a kontrolného 
výboru;
b) lesníckych činností v rozvojových 
krajinách, s ktorými sa uzatvorila dohoda 
v súlade s článkom 11a ods. 5; a
c) zo všetkých projektov lesného 
hospodárstva v rozvojových krajinách, 
ktoré sú v súlade s medzinárodnou 
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dohodou uvedenou v článku 28.“

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný PDN by v systéme EÚ pre obchodovanie s emisiami zahŕňal kredity CO2
kalkulované na základe lesnej plochy od roku 2013, kedy sa pravdepodobne uzatvorí nová 
medzinárodná dohoda o zmene klímy („po Kjóte“).  Toto bude nielen zreteľným signálom pre 
rozvojové krajiny, aby sa zaviazali bojovať za zmierňovanie účinkov zmien klímy, ale aj 
európsky priemysel získa v obmedzenej miere istú pružnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Dopĺňa sa tento článok 28a:
„Článok 28a

Výnimka
Od 1. januára 2013 sa ako doplnok k 
článku 10a v dôsledku odstavenia jadrovej 
elektrárne Ignalina v súlade s Protokolom 
4 k Zmluve o pristúpení udelí Litve 
dodatočné množstvo ročných 
neprenosných kvót pre elektrárne na 
fosílne palivá. Toto množstvo sa vypočíta 
na základe rozdielu medzi emisiami 
skleníkových plynov emitovanými 
litovským energetickým odvetvím pri 
výrobe elektrickej energie po uzavretí 
jadrovej elektrárne Ignalina 
a priemerným množstvom emisií 
skleníkových plynov emitovaných 
odvetvím výroby elektrickej energie 
v období 2005 – 2009.
Komisia prehodnotí túto výnimku v roku 
2018, pričom zohľadní stav v litovskom 
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odvetví elektrickej energie.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 780
Dorette Corbey

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Článok 30 sa nahrádza takto:
„Článok 30

Preskúmanie a ďalší vývoj
[…]
2. Na základe skúseností z uplatňovania 
tejto smernice […] a v súvislosti s 
vývojom v medzinárodnom kontexte 
vypracuje Komisia správu o uplatňovaní 
tejto smernice, v ktorej berie do úvahy:
a) či […] by iné relevantné sektory a 
činnosti mali byť zahrnuté do systému 
Spoločenstva;
b) ďalšiu harmonizáciu definícií, úhrad 
a sankcií;
c) prah na vylúčenie malých zariadení zo 
systému Spoločenstva v prípade, že pre ne 
budú k dispozícii rovnocenné opatrenia;
d) všetky potrebné opatrenia na ochranu 
pred zneužívaním trhu a škodlivými 
špekuláciámi.
[…]
Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2015
[…].
[...]
3a. Komisia čo najskôr predloží 
legislatívne návrhy s cieľom začleniť 
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odvetvie lodnej dopravy do systému 
Spoločenstva do roku 2013.
3b. Komisia do roku 2013 predloží 
príslušné návrhy uvádzajúce dátum 
začlenenia cestnej nákladnej dopravy, 
baníctva a odvetvia odpadu do systému 
Spoločenstva na základe úplného 
hodnotenia nákladov, prínosu 
a praktických aspektov možností 
začlenenia.“

Or. en

Odôvodnenie

Lodná doprava by sa mala zaradiť do systému obchodovania s emisiami a Komisia by mala 
posúdiť, či by sa mala zahrnúť aj cestná nákladná doprava, baníctvo a odvetvie odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 781
Bogusław Sonik

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 30 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) V článku 30 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

„2. Na základe skúseností z uplatňovania 
tejto smernice a pokroku dosiahnutého 
pri monitorovaní emisií skleníkových 
plynov a v súvislosti s vývojom v 
medzinárodnom kontexte vypracuje 
Komisia komplexnú hodnotiacu správu o 
uplatňovaní tejto smernice, v ktorej 
okrem iného berie do úvahy :
a) či sa má a ako zmeniť príloha I tak, 
aby obsahovala iné relevantné sektory, 
okrem iného, sektor chemický a 
hliníkový [...], činnosti a emisie iných 
skleníkových plynov uvedených v 
prílohe II, s ohľadom na ďalšie zlepšenie 
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ekonomickej účinnosti systému;
aa) fluktuácie cien emisných kvót;
b) vzťah medzi obchodovaním s emisnými 
kvótami v Spoločenstve a medzinárodným 
obchodovaním s emisnými kvótami, 
ktoré začalo v roku 2008;
[...]
[...]
e) vzťah medzi obchodovaním s emisiami 
a inými politikami a opatreniami vrátane 
prispôsobenia sa zmenám klímy
vykonávaným na úrovni členských 
štátov a Spoločenstva vrátane zdanenia, 
ktoré sleduje rovnaké ciele;
[...]
g) výšku pokút za prekročenie emisií, 
berúc do úvahy okrem iného aj infláciu;
h) fungovanie trhu s kvótami 
pokrývajúc najmä presun emisií CO2, 
ako aj iné možné výkyvy trhu;
[...]
j) združovanie;
k) praktickú využiteľnosť vytvorenia 
referenčných bodov ako základ 
prideľovania v celom Spoločenstve, 
pričom sa zohľadnia najlepšie dostupné 
techniky a analýza nákladov a výnosov;
l) dosah projektových mechanizmov na 
hostiteľské krajiny, najmä na ich ciele 
rozvoja, či boli schválené projektové 
aktivity SP a MČR výroby vodnej 
elektrickej energie s výkonnou 
kapacitou presahujúcou 500 MW a 
majúce negatívne environmentálne alebo 
sociálne dosahy, a budúce použitie CER 
alebo ERU vyplývajúce z každej 
projektovej aktivity výroby vodnej 
elektrickej energie v systéme 
Spoločenstva;
m) podporu úsilia budovania kapacít v 
rozvojových krajinách a v krajinách s 
transformujúcimi sa ekonomikami;
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n) metódy a postupy pre schvaľovanie 
domácich projektových aktivít 
členskými štátmi a pre vydávanie kvót 
na zníženie alebo obmedzenie emisií 
vyplývajúce z takýchto aktivít od roku 
2008;
o) technické ustanovenia týkajúce sa 
dočasného charakteru kreditov a 1 % 
limitu pre oprávnenosť projektových 
aktivít využívania územia, zmeny vo 
využívaní územia a lesníctva ustanovené 
v rozhodnutí 17/CP.7, ako aj 
ustanovenia týkajúce sa výsledkov 
hodnotenia potenciálnych rizík 
spojených s používaním geneticky 
modifikovaných organizmov a 
potenciálne napádajúcich cudzorodých 
druhov v rámci projektových aktivít 
zalesňovania a opätovného zalesňovania, 
aby prevádzkovatelia mohli používať 
CER a ERU, ktoré vyplývajú z 
projektových aktivít využívania územia, 
zmeny vo využívaní územia a lesníctva v 
systéme Spoločenstva od roku 2008, v 
súlade s rozhodnutiami prijatými podľa 
UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.
Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2015
spolu s prípadnými návrhmi. Správa by 
sa mala vypracovať a predložiť spolu so 
správou o uplatňovaní rozhodnutia 
2008/xxxx.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 782
Konrad Szymański

Návrh smernice - pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 21a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 30 - odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) V článku 30 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

„2. Na základe skúseností z uplatňovania 
tejto smernice a pokroku dosiahnutého 
pri monitorovaní emisií skleníkových 
plynov a v súvislosti s vývojom v 
medzinárodnom kontexte vypracuje 
Komisia komplexnú hodnotiacu správu o 
uplatňovaní tejto smernice, v ktorej 
okrem iného berie do úvahy :
a) či sa má a ako zmeniť príloha I tak, 
aby obsahovala iné relevantné sektory, 
okrem iného, sektor chemický a 
hliníkový [...], činnosti a emisie iných 
skleníkových plynov uvedených v 
prílohe II, s ohľadom na ďalšie zlepšenie 
ekonomickej účinnosti systému;
aa) fluktuácie cien emisných kvót;
b) vzťah medzi obchodovaním s emisnými 
kvótami v Spoločenstve a medzinárodným 
obchodovaním s emisnými kvótami, 
ktoré začalo v roku 2008;
[...]
[...]
e) vzťah medzi obchodovaním s emisiami 
a inými politikami a opatreniami vrátane 
prispôsobenia sa zmenám klímy
vykonávaným na úrovni členských 
štátov a Spoločenstva vrátane zdanenia, 
ktoré sleduje rovnaké ciele;
[...]
g) výšku pokút za prekročenie emisií, 
berúc do úvahy okrem iného aj infláciu;
h) fungovanie trhu s kvótami 
pokrývajúc najmä presun emisií CO2, 
ako aj iné možné výkyvy trhu;
[...]
j) združovanie;
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k) praktickú využiteľnosť vytvorenia 
referenčných bodov ako základ 
prideľovania v celom Spoločenstve, 
pričom sa zohľadnia najlepšie dostupné 
techniky a analýza nákladov a výnosov;
l) dosah projektových mechanizmov na 
hostiteľské krajiny, najmä na ich ciele 
rozvoja, či boli schválené projektové 
aktivity SP a MČR výroby vodnej 
elektrickej energie s výkonnou 
kapacitou presahujúcou 500 MW a 
majúce negatívne environmentálne alebo 
sociálne dosahy, a budúce použitie CER 
alebo ERU vyplývajúce z každej 
projektovej aktivity výroby vodnej 
elektrickej energie v systéme 
Spoločenstva;
m) podporu úsilia budovania kapacít v 
rozvojových krajinách a v krajinách s 
transformujúcimi sa ekonomikami;
n) metódy a postupy pre schvaľovanie 
domácich projektových aktivít 
členskými štátmi a pre vydávanie kvót 
na zníženie alebo obmedzenie emisií 
vyplývajúce z takýchto aktivít od roku 
2008;
o) technické ustanovenia týkajúce sa 
dočasného charakteru kreditov a 1 % 
limitu pre oprávnenosť projektových 
aktivít využívania územia, zmeny vo 
využívaní územia a lesníctva ustanovené 
v rozhodnutí 17/CP.7, ako aj 
ustanovenia týkajúce sa výsledkov 
hodnotenia potenciálnych rizík 
spojených s používaním geneticky 
modifikovaných organizmov a 
potenciálne napádajúcich cudzorodých 
druhov v rámci projektových aktivít 
zalesňovania a opätovného zalesňovania, 
aby prevádzkovatelia mohli používať 
CER a ERU, ktoré vyplývajú z 
projektových aktivít využívania územia,
zmeny vo využívaní územia a lesníctva v 
systéme Spoločenstva od roku 2008, v 
súlade s rozhodnutiami prijatými podľa 
UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.
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Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2015
spolu s prípadnými návrhmi. Správa by 
sa mala vypracovať a predložiť spolu so 
správou o uplatňovaní rozhodnutia 
2008/xxxx.“

Or. en

Odôvodnenie

Balík opatrení v oblasti klímy a energie je veľmi zložitým a sofistikovaným politickým 
nástrojom, ktorého fungovanie by sa malo podrobne preskúmať v roku 2015.
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