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Únie  

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietky voči návrhu nariadenia 

Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje 

register Únie (D054274-02 – 2017/3013(RPS)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (D054274-02), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 

o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v 

Spoločenstve, ktorou sa mení smernica Rady 96/61/ES1, a najmä na jej články 12 a 19, 

– so zreteľom na stanovisko vydané 30. novembra 2017 výborom, ktorý je uvedený v 

článku 23 ods. 1 vyššie uvedenej smernice,  

– so zreteľom na list Komisie z 5. decembra 2017, ktorým žiada Európsky parlament, aby 

oznámil, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia, 

– so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín predsedovi Konferencie predsedov výborov z 11. januára 2018, 

– so zreteľom na článok 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa 

ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu2, 

– so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, 

– so zreteľom na článok 106 ods. 4 písm. d) a článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 

105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 

17. januára 2018, 

A. keďže s cieľom chrániť environmentálnu integritu systému EÚ na obchodovanie 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32. 
2  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. 



 

 

s emisnými kvótami (ďalej len „EU ETS“) je prevádzkovateľom lietadiel a ostatným 

subjektom v systéme EU ETS zakázané využívať emisné kvóty, ktoré vydal členský štát 

a v súvislosti s ktorými povinnosti pre prevádzkovateľov lietadiel a ostatné subjekty 

zanikajú, a na tento účel by sa mali prijať potrebné ochranné opatrenia; 

B.  keďže článok 19 smernice 2003/87/ES splnomocňuje Komisiu prijať opatrenia, pokiaľ 

ide o normalizovaný a zabezpečený systém registrov v súlade s regulačným postupom s 

kontrolou (RPK);  

C. keďže Komisia 8. decembra 2017 formálne predložila Európskemu parlamentu návrh 

nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa 

zriaďuje register Únie (ďalej len „návrh opatrenia v rámci RPK“), a ktorým sa začalo 

trojmesačné obdobie Európskeho parlamentu na preskúmanie a vznesenie námietok 

voči tomuto návrhu aktu; 

D. keďže ochranné opatrenia v návrhu opatrenia v rámci RPK by mali nadobudnúť 

účinnosť čo najskôr, aby sa mohli uviesť do činnosti opatrenia a kvóty sa tak mohli 

prideľovať bezplatne, vymieňať za medzinárodné kredity alebo obchodovať formou 

aukcie v roku 2018, a keďže plné využitie trojmesačného obdobia Európskeho 

parlamentu na preskúmanie by neposkytlo dostatočný čas na to, aby návrh opatrenia v 

rámci RPK nadobudol účinnosť ešte pred vydaním kvót na rok 2018; 

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči návrhu nariadenia Komisie; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a pre informáciu Rade. 

 

 


