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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 783
Anne Ferreira

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa nevzťahuje na 
zariadenia alebo časti zariadení používané 
na výskum, vývoj a testovanie nových 
výrobkov a procesov, a na spaľovacie 
zariadenia využívajúce výlučne biomasu.“

1. Táto smernica sa nevzťahuje na 
zariadenia alebo časti zariadení používané 
na výskum, vývoj a testovanie nových 
výrobkov a postupov, zariadenia, ktoré 
podliehajú porovnateľným opatreniam na 
znižovanie emisií a používajú sa na 
zabezpečovanie zdravotníckych služieb a 
vzdelávacích činností/štruktúr, a na 
spaľovacie zariadenia využívajúce výlučne 
biomasu.

Or. fr

Odôvodnenie

Hodnotenie vplyvu uskutočnené Komisiou Komisie ukazuje, že subjekty spôsobujúce malé 
množstvo emisií, napríklad nemocnice a univerzity, budú mať v súvislosti s administratívou 
také isté výdavky, ako subjekty produkujúce najviac emisií. Väčšina nemocníc a 
zdravotníckych zariadení využíva prostriedky z verejných fondov a má obmedzené zdroje. Ich 
úsilie o zníženie emisií CO2 musí byť zohľadnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 784
Richard Seeber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa nevzťahuje na 1. Táto smernica sa nevzťahuje na 



PE409.701v01-00 4/34 AM\735438SK.doc

SK

zariadenia alebo časti zariadení používané 
na výskum, vývoj a testovanie nových 
výrobkov a procesov, a na spaľovacie 
zariadenia využívajúce výlučne biomasu.“

zariadenia alebo časti zariadení používané 
na výskum, vývoj a testovanie nových 
výrobkov a procesov, a na spaľovacie 
zariadenia využívajúce výlučne biomasu 
alebo využívajúce biomasu v kombinácii s
pomocnými horákmi spaľujúcimi fosílne 
palivá.“

Or. en

Odôvodnenie

Spaľovacie zariadenia využívajúce biomasu doplňujú najmä pomocné horáky. Ich zaradenie 
do EÚ ETS so všetkými monitorovacími požiadavkami by pre tieto zariadenia predstavovalo 
obrovskú záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 785
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa nevzťahuje na 
zariadenia alebo časti zariadení používané 
na výskum, vývoj a testovanie nových 
výrobkov a procesov, a na spaľovacie 
zariadenia využívajúce výlučne biomasu.“

1. Táto smernica sa nevzťahuje na 
zariadenia alebo časti zariadení používané 
na výskum, vývoj a testovanie nových 
výrobkov a procesov, nemocnice a 
na spaľovacie zariadenia využívajúce 
výlučne biomasu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 786
Horst Schnellhardt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Do bodu 2 sa pridáva táto veta: vypúšťa sa
„Pri výpočte celkovej kapacity 
spaľovacích zariadení sa jednotky 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 3 MW na účely tohto výpočtu 
nezohľadňujú.“

Or. de

Odôvodnenie

V dôsledku uplatňovania pravidla kumulácie, ktoré je obsiahnuté v pôvodnej smernici a ktoré 
je konkretizované navrhovaným dodatkom (vymedzenie pojmu spaľovacie zariadenie) v 
aktuálnom návrhu smernice, hrozí, že sa bude týkať aj veľkého počtu malých zariadení. V 
chemickom priemysle existujú mnohé združené stanovištia s veľkým počtom samostatných 
spaľovní, ktoré sa v dôsledku týchto predpisov pripočítavajú k spaľovacím zariadeniam s viac 
ako 20 MW alebo celkovo prekračujú medznú hodnotu a podliehajú tak povinnosti 
obchodovania s emisiami. V oboch prípadoch podliehajú menšie zariadenia povinnosti 
obchodovania s emisiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 787
Anja Weisgerber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Do bodu 2 sa pridáva táto veta: vypúšťa sa
„Pri výpočte celkovej kapacity 
spaľovacích zariadení sa jednotky 
s menovitým tepelným príkonom nižším 
ako 3 MW na účely tohto výpočtu 
nezohľadňujú.“

Or. de
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Odôvodnenie

V dôsledku uplatňovania pravidla kumulácie, ktoré je obsiahnuté už v pôvodnej smernici a 
ktoré je konkretizované navrhovaným dodatkom v aktuálnom návrhu smernice, hrozí, že sa 
bude týkať veľkého počtu malých zariadení. Existujú mnohé združené stanovištia s veľkým 
počtom samostatných spaľovní, ktoré sa v dôsledku týchto predpisov pripočítavajú k 
spaľovacím zariadeniam s viac ako 20 MW, ktoré beztak patria do rozsahu pôsobnosti, alebo 
celkovo prekračujú medznú hodnotu a podliehajú tak povinnosti obchodovania s emisiami. Je 
to v rozpore so zamýšľanými výnimkami pre malé zariadenia v súlade s článkom 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 788
Anne Ferreira

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Pri výpočte celkovej kapacity spaľovacích 
zariadení sa jednotky s menovitým 
tepelným príkonom nižším ako 3 MW na 
účely tohto výpočtu nezohľadňujú.“

Pri výpočte celkovej kapacity spaľovacích 
zariadení sa jednotky s menovitým 
tepelným príkonom nižším ako 3 MW na 
účely tohto výpočtu nezohľadňujú. 
Jednotky s menovitým tepelným príkonom 
nižším ako 50 MW, ktoré sú v prevádzke 
maximálne 350 hodín ročne, sa na účely 
tohto výpočtu nezohľadňujú.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný nato, aby si nemocnice mohli lepšie zachovať svoju osobitnú 
infraštruktúru. Predovšetkým je dôležité vylúčiť z výpočtu núdzové generátory, nakoľko 
predstavujú bezpečnostné zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie nemocníc. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 789
John Bowis, John Purvis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Pri výpočte celkovej kapacity spaľovacích 
zariadení sa jednotky s menovitým 
tepelným príkonom nižším ako 3 MW na 
účely tohto výpočtu nezohľadňujú.

Pri výpočte celkovej kapacity spaľovacích 
zariadení sa nezohľadňujú:
a) jednotky s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 3 MW a

b) jednotky s menovitým tepelným 
príkonom nižším ako 50 MW, ktoré sú v 
prevádzke najviac 350 hodín za rok.

Or. en

Odôvodnenie

Pri určovaní prahových hodnôt by sa namiesto možných emisií mali použiť skutočné emisie. 
Týmto prístupom by sa vylúčili zariadenia, ako sú nemocnice, ktoré musia mať veľkú záložnú 
kapacitu vo forme núdzových generátorov, ale využívajú ju každý rok len krátko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 2a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – bod 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. K odseku 2 sa pridáva tento pododsek:

„Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
nespadajú kogeneračné jednotky s 
tepelným príkonom nižším ako 35 MW 
bez ohľadu na odvetvie, s ktorým sú 
spojené.“

Or. es
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Odôvodnenie

Kogeneračná jednotka s tepelným príkonom 35 MW vyrobí vďaka účinnej súčasnej výrobe 
tepla a elektriny rovnaké množstvo tepla ako 20 MW kotol. Ich zaradenie do ETS by mohlo 
odradiť investorov od investovania do kogeneračných jednotiek vzhľadom na vysoké náklady 
na výrobu rovnakého množstva tepla, aj keď sa jedná o najlepšiu dostupnú technológiu na 
výrobu elektriny a súčasné zníženie emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 1 – činnosti 1 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spaľovacie zariadenia s menovitým 
tepelným príkonom väčším ako 20 MW 
(okrem zariadení na nebezpečný alebo 
komunálny odpad)

Spaľovacie zariadenia s menovitým 
tepelným príkonom vyšším ako 20 MW 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 1 – činnosti 2 – riadok 2 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Koksárenské pece Koksárenské pece - na výrobu 
nemetalurgického koksu

Or. en

Odôvodnenie

Je zrejmé, že koksárenské pece na výrobu metalurgického koksu musia byť zaradené medzi 
činnosti výroby kovov, a tak odlíšené od koksárenských pecí určených na výrobu iných typov 
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koksu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 793
Irena Belohorská

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 1 – činnosti 2 – riadok 2 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Koksárenské pece Koksárenské pece - na výrobu 
nemetalurgického koksu

Or. en

Odôvodnenie

Je zrejmé, že koksárenské pece na výrobu metalurgického koksu musia byť zaradené medzi 
činnosti výroby kovov, a tak odlíšené od koksárenských pecí určených na výrobu iných typov 
koksu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno b – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 2 – odsek -1 (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Koksárenské pece - na výrobu metalurgického koksu Oxid uhličitý

Or. en

Odôvodnenie

Je zrejmé, že koksárenské pece na výrobu metalurgického koksu musia byť zaradené medzi 
činnosti výroby kovov, a tak odlíšené od koksárenských pecí určených na výrobu iných typov 
koksu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 795
Irena Belohorská

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno b – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 2 – odsek -1 (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Koksárenské pece - na výrobu metalurgického koksu Oxid uhličitý

Or. en

Odôvodnenie

Je zrejmé, že koksárenské pece na výrobu metalurgického koksu musia byť zaradené medzi 
činnosti výroby kovov, a tak odlíšené od koksárenských pecí určených na výrobu iných typov 
koksu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 796
Richard Seeber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno b – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 2 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výroba hliníka (primárna a sekundárna, 
kde sa prevádzkujú spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom väčším
ako 20 MW)

Výroba hliníka (primárna, pri ktorej sa 
prevádzkujú spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom vyšším
ako 20 MW)

Or. en

Odôvodnenie

Plnofluórované uhľovodíky sa nevypúšťajú pri sekundárnej výrobe hliníka. Emisie CO2 z 
týchto zariadení sú veľmi nízke.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno b – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 2 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výroba hliníka (primárna a sekundárna, 
kde sa prevádzkujú spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom väčším 
ako 20 MW)

Výroba hliníka (primárna, pri ktorej sa 
prevádzkujú spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom vyšším
ako 20 MW)

Or. en

Odôvodnenie

Zaradenie odvetvia recyklácie hliníka nemá zmysel keďže Komisia samotná zdôraznila, že 
európsky priemysel sa musí stať efektívnejším pokiaľ ide o zdroje a musí zvýšiť recykláciu 
cenných surovín. Jeho zaradenie do ETS dáva priemyslu a spoločnosti úplne opačný signál. V 
prípade odvetvia recyklácie hliníka má množstvo emisií len malý vplyv na celkové množstvo 
emisií zahrnutých v ETS. Pôsobia v ňom malé a stredné podniky a v dôsledku doplnkového 
administratívneho a nákladového zaťaženia ich začlenenie nie je opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 798
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno c – bod i
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Zariadenia na výrobu cementového slinku 
v rotačných peciach s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 500 ton za deň alebo vápna 
vrátane kalcinácie dolomitu a magnezitu v 
rotačných peciach s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 50 ton za deň alebo v iných 
peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 
50 ton za deň“;

Zariadenia na výrobu cementového slinku 
v rotačných peciach s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 500 ton za deň alebo vápna 
vrátane kalcinácie dolomitu a magnezitu v 
rotačných peciach s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 50 ton za deň alebo v iných 
peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 
50 ton za deň, s výnimkou využívania 
nebezpečného a iného ako nebezpečného 
odpadu, ktorý je vymedzený v prílohe IIB 
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smernice 91/156/EHS;

Or. fr

Odôvodnenie

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent 
des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, 
sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 799
Philippe Busquin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno c – bod i
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Zariadenia na výrobu cementového slinku 
v rotačných peciach s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 500 ton za deň alebo vápna 
vrátane kalcinácie dolomitu a magnezitu v 
rotačných peciach s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 50 ton za deň alebo v iných 
peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 
50 ton za deň“;

Zariadenia na výrobu cementového slinku 
v rotačných peciach s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 500 ton za deň alebo vápna 
vrátane kalcinácie dolomitu a magnezitu v 
rotačných peciach s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 50 ton za deň alebo v iných 
peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 
50 ton za deň okrem činností 
zhodnocovania nebezpečného odpadu a 
odpadu, ktorý nie je nebezpečný, v súlade 
s prílohou IIB smernice 91/156/EEC;

Or. en

Odôvodnenie

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
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would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno c – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) v treťom odseku sa vypúšťajú tieto 
výrazy:

(ii) v treťom odseku sa vypúšťajú tieto 
výrazy:

„ a s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a s 
hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m³“; 

“/alebo ”

Or. en

Odôvodnenie

Tu navrhujeme, aby sa dodržala zásada podľa návrhu Komisie zvýšiť efektívnosť vylúčením 
malých prevádzkovateľov. Trojnásobný prah je lepším riešením na maximalizáciu efektívnosti  
v odvetví v ktorom dominujú malé zariadenia. Toto je v súlade so súčasným textom smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno c – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) v treťom odseku sa vypúšťajú tieto 
výrazy:

ii) v treťom odseku sa vypúšťajú tieto 
výrazy:

„ a s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a s 
hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m³“;

„a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³“
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Or. es

Odôvodnenie

Z dôvodu širokej škály produktov vo výrobe keramického materiálu za použitia pecí sa 
energetická náročnosť v rámci jednotlivých podsektorov keramického priemyslu výrazne líši. 
Revízia definície odvetvia v prílohe I vychádzajúca výlučne z výrobnej kapacity vyjadrenej 
v tonách za deň by nezohľadnila túto podstatnú vlastnosť tohto odvetvia. Preto je veľmi 
dôležité, aby sa v revízii prílohy I zachoval odkaz na kapacitu pece vyjadrenú v kg/m3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno c – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) v treťom odseku sa vypúšťajú tieto 
výrazy:

(ii) v treťom odseku sa vypúšťajú tieto 
výrazy:

„ a s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a s 
hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m³“;

„a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³“ 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 803
Chris Davies

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 3 – písmeno c – bod iii
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 3 – odsek 2 (nový) – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zariadenia na sušenie alebo kalcináciu 
sádrovca na výrobu sadrokartónu a iných 
výrobkov zo sadry, kde sa prevádzkujú 
spaľovacie zariadenia s menovitým 
tepelným príkonom väčším ako 20 MW.

Zariadenia na sušenie alebo kalcináciu 
sádrovca alebo na výrobu sadrokartónu
a iných výrobkov zo sadry a akékoľvek 
náhradné stavebné výrobky, kde sa 
prevádzkujú spaľovacie zariadenia 
s menovitým tepelným príkonom vyšším
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ako 20 MW.

Or. en

Odôvodnenie

Treba sa vyhnúť problémom súvisiacim s nespravodlivou súťažou medzi stavebnými 
výrobkami, ktoré môžu nahradiť výrobky zo sádrovca spadajúce pod ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 804
Horst Schnellhardt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4 – stĺpec 1
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – nová kategória 1 – riadok 6 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výroba základných organických 
chemikálií krakovaním, reformovaním, 
čiastočnou alebo celkovou oxidáciou 
alebo podobnými postupmi, s výrobnou 
kapacitou väčšou ako 100 ton za deň

Výroba etylénu a propylénu krakovaním 
alebo reformovaním s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 100 ton za deň

Or. de

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa zabránilo rozdielnym výkladom v členských štátoch, definície by sa 
mali formulovať čo možno najjednoznačnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 805
Horst Schnellhardt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4 – stĺpec 1
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – nová kategória 1 – riadok 7 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu 
reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu 
reformovaním s výrobnou kapacitou 
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s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za 
deň

väčšou ako 25 ton za deň

Or. de

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa zabránilo rozdielnym výkladom v členských štátoch, definície by sa 
mali formulovať čo možno najjednoznačnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 806
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 1 (nová) – riadok 7 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu 
reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou 
s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za 
deň

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu 
reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou 
metánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 
25 ton za deň

Or. en

Odôvodnenie

Účelom PDN je vysvetlenie z technického hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 807
Linda McAvan

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 1 (nová) – riadok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Metánový plyn (CH4), ktorý sa vyskytuje v 
aktívnych uhoľných baniach a ktorý sa 
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buď adsorbuje do vnútornej štruktúry 
uhlia ako voľný plyn v póroch uhlia alebo 
ako voľný plyn vo vrstvách hornín 
priľahlých k uhoľným žilám, ktorý sa 
počiatočne uvoľňuje v dôsledku banských 
činností.

Or. en

Odôvodnenie

Emisie z tohto sektora predstavujú 7,9 % emisií metánu EÚ-25, ktoré zodpovedajú 0,7 % 
emisií skleníkových plynov EÚ-25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 808
Caroline Lucas

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – point 4
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 2 (nová) – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachytávanie, prenos a geologické 
ukladanie emisií skleníkových plynov

Zachytávanie, prenos a geologické 
ukladanie emisií skleníkových plynov

Zariadenia na zachytávanie skleníkových 
plynov na účely prenosu a geologického 
ukladania v úložisku dovolené podľa 
smernice xxxx/xx/ES

Zariadenia na zachytávanie skleníkových 
plynov na účely prenosu a geologického 
ukladania v úložisku povolené smernicou
xxxx/xx/ES okrem zdokonalenej ťažby 
uhľovodíkov

Potrubia na prepravu skleníkových plynov 
na geologické ukladanie v úložisku 
dovolené podľa smernice xxxx/xx/ES

Potrubia na prepravu skleníkových plynov 
na geologické ukladanie v úložisku 
povolené smernicou xxxx/xx/ES okrem 
zdokonalenej ťažby uhľovodíkov

Úložiská na geologické ukladanie 
skleníkových plynov dovolené podľa 
smernice xxxx/xx/ES

Úložiská na geologické ukladanie 
skleníkových plynov povolené smernicou
xxxx/xx/ES okrem zdokonalenej ťažby 
uhľovodíkov

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Annex I – bod 4
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 2 (nová)

Text predložený Komisiou

Zachytávanie, prenos a geologické 
ukladanie emisií skleníkových plynov
Zariadenia na zachytávanie skleníkových 
plynov na účely prenosu a geologického 
ukladania v úložisku dovolené podľa 
smernice xxxx/xx/ES

Všetky skleníkové plyny uvedené v prílohe 
II

Potrubia na prepravu skleníkových plynov
na geologické ukladanie v úložisku 
dovolené podľa smernice xxxx/xx/ES

Všetky skleníkové plyny uvedené v prílohe 
II

Úložiská na geologické ukladanie 
skleníkových plynov dovolené podľa 
smernice xxxx/xx/ES

Všetky skleníkové plyny uvedené v prílohe 
II

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachytávanie, prenos a geologické 
ukladanie emisií oxidu uhličitého
Zariadenia na zachytávanie oxidu 
uhličitého na účely prenosu 
a geologického ukladania v úložisku 
povolené smernicou xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Potrubia na prepravu oxidu uhličitého na 
geologické ukladanie v úložisku povolené 
smernicou xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Úložiská na geologické ukladanie oxidu 
uhličitého povolené smernicou xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Or. en

Odôvodnenie

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
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should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 810
Richard Seeber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 2 (nová)

Text predložený Komisiou

Zachytávanie, prenos a geologické 
ukladanie emisií skleníkových plynov
Zariadenia na zachytávanie skleníkových 
plynov na účely prenosu a geologického 
ukladania v úložisku dovolené podľa 
smernice xxxx/xx/ES

Všetky skleníkové plyny uvedené v prílohe 
II

Potrubia na prepravu skleníkových plynov
na geologické ukladanie v úložisku 
dovolené podľa smernice xxxx/xx/ES

Všetky skleníkové plyny uvedené v prílohe 
II

Úložiská na geologické ukladanie 
skleníkových plynov dovolené podľa 
smernice xxxx/xx/ES

Všetky skleníkové plyny uvedené v prílohe 
II

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachytávanie, prenos a geologické 
ukladanie emisií oxidu uhličitého
Zariadenia na zachytávanie oxidu 
uhličitého na účely prenosu 
a geologického ukladania v úložisku 
povolené smernicou xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Potrubia na prepravu oxidu uhličitého na 
geologické ukladanie v úložisku povolené 
smernicou xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Úložiská na geologické ukladanie oxidu 
uhličitého povolené smernicou xxxx/xx/ES

Oxid uhličitý

Or. en
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Odôvodnenie

Zariadenia na zachytávanie a ukladanie uhlíka obyčajne produkujú CO2. Monitoring by sa 
nemal zbytočne rozširovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – kategória 4 ("Iné činnosti") – stĺpec 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a) Ostatné činnosti sa nahrádzajú takto:
Priemyselné podniky zamerané na 
výrobu:

a) celulózy z dreva alebo iných 
vláknitých materiálov vrátane 
spaľovacích zariadení s menovitým 
tepelným príkonom vyšším ako 20 
MW; 
b) papiera a lepenky s výrobnou 
kapacitou väčšou ako 20 ton denne, 
kde sa prevádzkujú spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným 
príkonom vyšším ako 20 MW.“

Or. en

Odôvodnenie

Podobne sa má zaobchádzať so zariadeniami vo všetkých odvetviach v prílohe I. Komisia 
vykonala zmeny len pri nových pridaných kategóriách, ale zabudla ich vykonať pri 
priemyselných odvetviach uvedených v prílohe I. Touto zmenou sa oveľa lepšie vymedzia 
výrobcovia elektrickej energie a následne bude možné uskutočniť jasnú harmonizáciu 
súčasných platných prístupov členských štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 812
Horst Schnellhardt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha I – bod 4a (nový) – stĺpec 1
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – tabuľka – nová kategória

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Vkladá sa táto kategória činností:
„Výrobné postupy náročné na elektrickú 
energiu
výroba chlóru, hydroxidu sodného, 
hydroxidu draselného a alkoholátov 
prostredníctvom elektrolýzy
výroba kyseliny fluórovodíkovej 
prostredníctvom elektrolýzy
výroba plynov delením vzduchu
výroba karbidových zlúčenín 
v elektrických peciach
výroba peroxidu vodíka 
výroba polykryštalického kremíka
výroba polygranulového uhlíka a grafitu“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 813
Peter Liese

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Ako príloha Ia sa do smernice 2003/87/ES 
dopĺňa toto znenie:

“PRÍLOHA Ia

Zoznam odvetví, ktoré sú energeticky 
náročné a v prípade ktorých existuje 
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vážne riziko presunu emisií CO2

Vápno
Cement
Železo a oceľ
Keramika
Chemikálie
Íl
Sklo
Celulóza a papier”*

Všetky odvetvia budú špecifikované 
Parlamentom a Radou pred prijatím tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Treba ozrejmiť, že veľa sektorov v energeticky náročnom priemysle je vystavených presunu 
CO2. Na druhej strane treba tiež vysvetliť, v ktorých sektoroch nehrozí riziko presunu CO2 a 
ktoré majú možnosť vyhnúť sa týmto nákladom. To platí napríklad pre rafinérie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 814
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Ako príloha Ia sa do smernice 2003/87/ES 
dopĺňa toto znenie:

“PRÍLOHA Ia

Zoznam odvetví, ktoré sú energeticky 
náročné a v prípade ktorých existuje 

vážne riziko presunu emisií CO2

Cement
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Keramika
Chemikálie
Íl
Sklo
Železo a oceľ
Vápno
Celulóza a papier”*

Všetky odvetvia budú špecifikované 
Parlamentom a Radou pred prijatím tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe, tak ako ju uvádza článok 3 v (nový), je uvedený zoznam odvetví, v prípade ktorých 
existuje vážne riziko prenosu emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do smernice 2003/87/ES sa dopĺňa táto 
príloha Ia:

„PRÍLOHA Ia
Zoznam energeticky náročných odvetví, 
ktoré sú vystavené vysokému riziku 
presunu emisií CO2:
železiarsky a oceliarsky priemysel
zlievarne 
výroba cementu
papierenský priemysel
výroba umelých hnojív
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ťažká chémia a petrochémia
…*“
* odvetvia, ktoré určí Parlament a Rada 
pred prijatím tejto smernice

Or. pl

Odôvodnenie

Príloha vložená na základe článku 3 w (nového) slúži na vymenovanie odvetví vystavených 
vysokému riziku presunu emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 816
Irena Belohorská

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Ako príloha Ia sa do smernice 2003/87/ES 
dopĺňa toto znenie:

“PRÍLOHA Ia
Zoznam odvetví, ktoré sú energeticky 
náročné a v prípade ktorých existuje 

vážne riziko presunu emisií CO2

Cement
Keramika
Chemikálie
Íl
Sklo
Železo a oceľ
Vápno
Celulóza a papier”*

Všetky odvetvia budú špecifikované 
Parlamentom a Radou pred prijatím tejto 
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smernice.

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe, tak ako ju uvádza článok 3 w (nový), je uvedený zoznam odvetví, v prípade ktorých 
existuje vážne riziko prenosu emisií CO2

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 817
Péter Olajos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Ako príloha Ia sa do smernice 2003/87/ES 
dopĺňa toto znenie:

"Príloha Ia
Minimálne požiadavky na medzinárodnú 

dohodu
Medzinárodná dohoda, ktorá zahŕňa 
energeticky náročné priemyselné odvetvia 
vystavené veľkému riziku presunu emisií, 
alebo odvetvová medzinárodná dohoda o 
takýchto odvetviach musí spĺňať 
minimálne tieto kritériá s cieľom 
zabezpečiť pre takéto priemyselné 
odvetvia rovnaké podmienky:
i) účasť krajín, ktoré reprezentujú 
rozhodujúci podiel vo výrobe – aspoň 
85 %,
ii) rovnaké ciele v oblasti emisií CO2,
iii) podobné systémy znižovania emisií, 
ktoré majú rovnaký účinok, nariadené 
všetkými zúčastnenými krajinami alebo 
krajinami, ktoré nemajú rovnocenné ciele 
v oblasti emisií CO2 v odvetviach, na ktoré 
sa vzťahuje systém Spoločenstva,
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iv) konkurujúce si materiály musia 
podliehať rovnocenným obmedzeniam s 
prihliadnutím na aspekty životného cyklu,
v) účinný medzinárodný systém 
sledovania a overovania.“

Or. en

Odôvodnenie

Táto príloha by sa mala zamerať na vymedzenie vhodných opatrení na riešenie presunu CO2, 
ktorý môže nastať v niektorých odvetviach aj v prípade, že medzinárodná dohoda spĺňa 
kritériá uvedené v prílohe 1b (nová).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 818
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Ako príloha Ia sa do smernice 2003/87/ES 
dopĺňa toto znenie:

„Príloha Ia
Nevyhnutné podmienky medzinárodnej 

dohody
Medzinárodná dohoda, súčasťou ktorej 
sú energeticky náročné odvetvia, alebo 
medzinárodná dohoda zameraná osobitne 
na tieto odvetvia, rešpektuje minimálne 
nasledujúce kritéria s cieľom zabezpečiť 
spravodlivé podmienky hospodárskej 
súťaže, pokiaľ ide o zariadenia v týchto 
odvetviach:
a) účasť krajín, ktoré predstavujú kritický 
objem výroby, 
b) rovnaké ciele pre emisie CO2
s rovnakými účinkami najneskôr v roku 
2020, ktoré sú povinné pre všetky 
zúčastnené krajiny, a 
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c) účinný medzinárodný systém 
monitorovania a kontroly emisií. 
Okrem toho:
a) v krajinách, na ktoré sa nevzťahujú 
rovnaké ciele zníženia emisií CO2, sa 
najneskôr do roku 2020 povinne zavedú 
opatrenia s rovnakými účinkami pre 
odvetvia, ktoré v Európskej únii spadajú 
do systému obchodovania s emisnými 
kvótami, a

b) Európska únia prijme opatrenia 
s cieľom zahrnúť dovozcov výrobkov 
pochádzajúcich z krajín, na ktoré sa 
nevzťahuje medzinárodná dohoda, a
c) materiál konkurujúci materiálu, ktorý 
vyrábajú energeticky náročné odvetvia, 
podlieha rovnakým obmedzeniam 
s prihliadnutím na cyklus životnosti.“

Or. fr

Odôvodnenie

S ohľadom na významné dôsledky medzinárodnej dohody a jej uplatňovania je dôležité, aby 
sa s cieľom zaručiť právnu a ekonomickú istotu vymedzili potrebné podmienky, ktoré musí 
takáto medzinárodná dohoda spĺňať, aby boli zaručené spravodlivé podmienky hospodárskej 
súťaže vo vzťahu k odvetviam spadajúcim do systému obchodovania s emisnými kvótami 
v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 819
Richard Seeber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
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Ako príloha Ia sa do smernice 2003/87/ES 
dopĺňa toto znenie:

"Príloha Ia
Minimálne požiadavky na prvky 

medzinárodnej dohody o obmedzení 
presunu emisií CO2

(a) Medzinárodná dohoda, ktorá zahŕňa 
energeticky náročné priemyselné odvetvia 
vystavené veľkému riziku presunu emisií, 
alebo odvetvová medzinárodná dohoda 
týkajúca sa takýchto odvetví musí spĺňať 
minimálne tieto kritériá s cieľom 
zabezpečiť pre takéto priemyselné 
odvetvia rovnaké podmienky:
(i) účasť krajín, ktoré reprezentujú 
rozhodujúci podiel vo výrobe; a
(ii) rovnocenné ciele v oblasti emisií CO2 s 
rovnakým účinkom najneskôr do roku 2020 
pre všetky zúčastnené krajiny; a
(iii) účinný medzinárodný systém sledovania 
a overovania. 
(b) Okrem toho: 
i) v krajinách, ktoré nemajú rovnocenné
ciele v oblasti emisií CO2, by sa mali 
najneskôr do roku 2020 zaviesť opatrenia s 
rovnakým účinkom v odvetviach, na ktoré sa 
v Európskej únii vzťahuje systém 
Spoločenstva;
ii) EU by mala prijať opatrenia na zahrnutie 
dovozcov z krajín, na ktoré sa táto dohoda 
nevzťahuje.“

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na veľký vplyv, ktorý bude mať medzinárodná dohoda a jej uplatňovanie, je 
dôležité zabezpečiť právnu a ekonomickú istotu a vysvetliť požiadavky, ktoré takáto 
medzinárodná dohoda musí spĺňať, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky v sektoroch 
zahrnutých do ETS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 820
Anja Weisgerber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha Ia (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Ako príloha Ia sa do smernice 2003/87/ES 
dopĺňa toto znenie:

"Príloha I a
Minimálne požiadavky na prvky 

medzinárodnej dohody o obmedzení 
presunu emisií CO2

(a) Medzinárodná dohoda, ktorá zahŕňa 
energeticky náročné priemyselné odvetvia 
vystavené veľkému riziku presunu emisií, 
alebo odvetvová medzinárodná dohoda 
týkajúca sa takýchto odvetví musí spĺňať 
minimálne tieto kritériá s cieľom zabezpečiť 
pre takéto priemyselné odvetvia rovnaké 
podmienky:
(i) účasť krajín, ktoré reprezentujú 
rozhodujúci podiel vo výrobe; a
ii) zodpovedajúce ciele v oblasti emisií CO2 s 
rovnakým účinkom najneskôr do roku 2020 
pre všetky zúčastnené krajiny; a
iii) účinný medzinárodný systém sledovania 
a overovania, 
(b) Okrem toho: 
(i) v krajinách, ktoré nemajú rovnocenné 
ciele v oblasti emisií CO2, by sa mali 
najneskôr do roku 2020 zaviesť opatrenia s 
rovnakým účinkom v odvetviach, na ktoré sa 
v Európskej únii vzťahuje systém 
Spoločenstva;
(ii) EÚ by mala prijať opatrenia na 
zahrnutie dovozcov z krajín, na ktoré sa táto 
dohoda nevzťahuje.“

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na veľký vplyv, ktorý bude mať medzinárodná dohoda a jej uplatňovanie, je 
dôležité zabezpečiť právnu a ekonomickú istotu a vysvetliť požiadavky, ktoré takáto 
medzinárodná dohoda musí spĺňať, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky v sektoroch 
zahrnutých do ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 821
Peter Liese

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha II
Smernica 2003/87/ES
Príloha IIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ako príloha IIa sa do smernice 
2003/87/ES dopĺňa toto znenie:

vypúšťa sa

„PRÍLOHA IIa
Zvýšenie percentuálneho podielu kvót, 
s ktorými majú členské štáty obchodovať 
formou aukcie podľa článku 10 ods. 2 
písm a), na účely solidarity a rastu 
Spoločenstva a s cieľom znižovať emisie 
a prispôsobiť sa účinkom zmeny klímy

Podiel členského 
štátu

Belgicko 10%

Bulharsko 53%

Česká republika 31%

Estónsko 42%

Grécko 17%

Španielsko 13%

Taliansko 2%

Cyprus 20%

Lotyšsko 56%
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Litva 46%

Luxembursko 10%

Maďarsko 28%

Malta 23%

Poľsko 39%

Portugalsko 16%

Rumunsko 53%

Slovinsko 20%

Slovensko 41%

Švédsko 10%

Or. de

Odôvodnenie

Nie je dôvod, aby sa zavádzal mechanizmus solidarity medzi členskými štátmi v rámci politiky 
v oblasti klímy. Solidarita sa v rámci Európskej únie preukazuje prostredníctvom existujúcich 
finančných nástrojov, akými sú štrukturálne fondy alebo príspevky do rozpočtu Spoločenstva. 
Okrem toho predkladateľ podporuje spravodajkyňu  v zámere, aby značná časť prostriedkov 
z obchodovania formou aukcie, musela byť vynaložená na tretie krajiny, najmä na rozvojové 
krajiny. Aj preto by sa bolo možné vzdať tohto ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 822
Richard Seeber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha II
Smernica 2003/87/ES
Príloha IIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA II
Ako príloha IIa sa do smernice 
2003/87/ES dopĺňa toto znenie:

vypúšťa sa
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PRÍLOHA IIa
Zvýšenie percentuálneho podielu kvót, 
s ktorými majú členské štáty obchodovať 
formou aukcie podľa článku 10 ods. 2 
písm a), na účely solidarity a rastu 
Spoločenstva a s cieľom znižovať emisie 
a prispôsobiť sa účinkom zmeny klímy

Belgicko                   10%
Bulharsko                53%
Česká republika      31%
Estónsko                  42%
Grécko                     17%
Španielsko               13%
Taliansko                  2%
Cyprus                     20%
Lotyšsko                  56%
Litva                        46%
Luxemburg              10%
Maďarsko               28%
Malta                       23%
Poľko                      39%
Portugalsko            16%
Rumunsko              53%
Slovinsko                20%
Slovensko               41%
Švédsko                  10%

Or. en

(V spojení s PDN 9 o článku 10)

Odôvodnenie

Nevidíme dôvod na zahrnutie otázok kohéznej politiky do systému obchodovania s emisiami 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 823
Jerzy Buzek

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha IIa (nová)
Smernica 2003/87/ES
Príloha IIb (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IIb
Ako príloha IIb sa do smernice 
2003/87/ES dopĺňa toto znenie:

„Príloha IIb
Zásady obchodovania

Zásada 1
Racionálna tvorba cien emisií/energií
Zásada 2
Stupňovanie záťaže počas časového 
obdobia
Zásada 3
Prijímanie opatrení proti účinku presunu 
emisií CO2
Zásada 4
Podpora kombinovanej výroby 
Zásada 5
Ochrana proti úniku do kategórie nízkych 
emisií 
Zásada 6
Každé právo by malo byť spojené s 
nejakou povinnosťou, takže právo na 
emisné kvóty by malo byť spojené s 
povinnosťou vyrábať elektrickú energiu 
Zásada 7
Rovnocenná súťaž t.j. obmedzenie 
subjektov oprávnených zúčastniť sa na 
obchodovaní na operátorov sídliacich v 
rámci určitej krajiny (domáce aukcie) 
alebo aspoň v skupine krajín s podobnými 
emisiami CO2
Zásada 8
Stanovenie minimálnej, aj keď postupne 
stúpajúcej ceny práv na emisie ako 
počiatočnej ponukovej ceny (rezervná 
cena) na aukcie, začínajúcej na úrovni 
20 EUR/tCO2 v roku 2013 a zvyšujúcej sa 
každý rok o 5 EUR tak, aby v roku 2020 
dosiahla úroveň 55 EUR/tCO2.
Zásada 9
Stanovenie minimálnej, aj keď postupne 
stúpajúcej ceny práv na emisie ako 
postupne sa zvyšujúcej pokuty, 
začínajúcej na úrovni 30 EUR/tCO2 v 
roku 2013 a zvyšujúcej sa každý rok o 10 
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EUR tak, aby v roku 2020 dosiahla 
úroveň 100 EUR/tCO2.“

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné skúsenosti z obchodovania s ETS kvótami naznačuje, že ceny sa výrazne menia. 
Takáto silná nestabilita znamená zvýšené investičné riziko a preto tvorí výraznú bariéru pre 
rozhodnutia o investíciách, čo môže byť osobitne škodlivé pre odvetvie energetiky, ktoré veľmi 
potrebuje technologický rozvoj na dosiahnutie cieľov v oblasti emisií. Naliehavo je potrebný 
mechanizmus, ktorý by zúžil možný rozsah výkyvov cien v rámci ETS, a to najmä na začiatku 
obchodovania.
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