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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh rozhodnutia stanovuje oddelené a záväzné ciele pre každý členský štát zamerané na 
zníženie emisií zo sektorov, ktoré nie sú zahrnuté do EÚ ETS. V návrhu sa očakáva, že veľký 
podiel znížení emisií potrebných na dosiahnutie týchto jednotlivých cieľov sa zabezpečí 
prostredníctvom EÚ ETS. Sektory zahrnuté do EÚ ETS ponúkajú z hľadiska znižovania 
emisií často najhospodárnejšie možnosti. Do EÚ ETS však patria aj priemyselné sektory, 
ktoré musia čeliť medzinárodnej hospodárskej súťaži a ktorým hrozí unikanie uhlíka (tzn. 
prenášanie produkcie do tretích krajín, v ktorých sú menej prísne kontroly emisií) v prípade 
príliš vysokých nákladov a regulačnej záťaže v EÚ. Ak sa bude na EÚ ETS klásť prehnaná 
záťaž týkajúca sa znižovania emisií, bude to mať dosah na všetky sektory hospodárstva 
v oblasti cien za elektrickú energiu.  

Preto spravodajca v zásade víta návrh rozhodnutia, ktorý predkladá Komisia a ktorý jasne 
stanovuje prínos, ktorým by sa mali sektory mimo rámca ETS podieľať na plnení cieľov EÚ 
v oblasti emisií. Domnieva sa však, že je tu priestor na výrazné zlepšenia a objasnenie. 

Spravodajca nepredkladá na rokovanie podrobné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
k článkom zameraným na zvýšenie celkového cieľa znižovania emisií o 30 %, alebo 
rozšírenie tohto cieľa do roku 2020. Taktiež nenavrhuje rokovať o PDN týkajúce sa cieľov 
stanovených pre jednotlivé členské štáty. V obidvoch prípadoch ide o výsledky zdĺhavých 
rokovaní s členskými štátmi. V lepšom prípade sa môže stať, že pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy k týmto cieľom neprinesú žiadne výsledky, v horšom prípade môžu narušiť 
prebiehajúce rokovania v Rade, spôsobiť odklad prijatia balíka opatrení a skomplikovať 
pozíciu EÚ, pokiaľ ide o budúcu medzinárodnú dohodu. 

1. Ustanovenia o komitológii

Na základe článku 6 má Komisia možnosť uplatniť komitologický postup s cieľom zmeniť a 
doplniť ciele týkajúce sa emisií členských štátov v prípade novej medzinárodnej dohody, 
takže všetky dodatočné zníženia emisií sa rozdelia pomerne k podielu každého členského 
štátu na celkových emisiách Spoločenstva zo zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje EÚ ETS. 
V článku sa ďalej stanovuje uplatnenie komitológie, aby sa prijali „opatrenia, ktorými umožní 
členským štátom používať ďalšie druhy projektových kreditov alebo prípadne používať iné 
mechanizmy vytvorené v rámci medzinárodnej dohody.“  A nakoniec sa v článku 6 stanovuje, 
aký môže byť podiel zvýšeného znižovania emisií, zavedený novou dohodou, používaním 
kreditov z tretích krajín.

Spravodajca sa domnieva, že je predčasné stanoviť pevné zásady rozdeľovania úsilia a 
poskytovania nového cieľa stanovené novou medzinárodnou dohodou. Takáto medzinárodná 
dohoda by mohla mať rôzne formy, a kľúčové faktory, napríklad na ktoré krajiny sa bude 
vzťahovať, na akej úrovni sa stanovia ciele a či bude dohoda založená na právne záväzných 
cieľoch, nie sú ešte ani zďaleka vyriešené. 

Podstatnejšie však je jedna zásadná vec: komitológia by sa mala obmedziť na oblasti, ktoré sú 
technického rázu a svojou povahou patria k nepodstatným prvkom. Otázka, ktoré individuálne 
ciele musia členské štáty plniť a akú flexibilitu majú mať na ich plnenie podľa novej 
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medzinárodnej zmluvy, jednoznačne nepatrí k nepodstatným prvkom.  

2. Obchodovanie členských štátov s úsilím 

Spravodajca poznamenáva, že 20 % cieľ je kolektívnym cieľom EÚ. Na základe tejto zásady 
by sa znižovanie emisií malo poskytovať v rámci uskutočniteľnosti všade tam v EÚ, kde je 
najhospodárnejšie. Pre EÚ ETS to je možné prostredníctvom obchodovania medzi subjektmi 
v rámci EÚ. Toto rozhodnutie však neobsahuje žiadne výslovné ustanovenie týkajúce sa 
takéhoto obchodovania, okrem prenášania projektových kreditov z tretích krajín. 

Toto považuje spravodajca za vážne opomenutie, pričom sa domnieva, že členské štáty by 
mali mať možnosť prenášať výsledky prekračujúce stanovený rámec, či už ročný cieľ alebo 
cieľ s horizontom do roku 2020, na iné členské štáty, pokiaľ sa vykonajú náležité kontroly a 
predložia riadne správy. Týmto sa vytvoria stimuly pre členské štáty, aby prekračovali rámec 
svojich stanovených cieľov, a poskytne to ďalšiu flexibilitu tým členským štátom, ktoré nie sú 
schopné splniť svoje ciele, a to pravdepodobne z dôvodov, ktoré sa vymykajú ich kontrole.

3. Projektové kredity z tretích krajín

Spravodajca zaznamenal obavy z toho, že používanie projektových kreditov z tretích krajín by 
sa nemalo riešiť, keďže cieľom EÚ je nižší, jednostranný cieľ 20 %. Toto je aj naďalej otázne.

Spravodajca sa domnieva, že členským štátom by sa mala poskytnúť maximálna miera 
flexibility. Prinajmenšom by sa im mala včas poskytnúť istota ohľadne toho, aké projektové 
kredity a kedy budú môcť používať. Ak by sa mala zanedlho uzavrieť medzinárodná dohoda, 
túto istotu posilnia príslušné zmluvy. Ak však nedôjde k medzinárodnej dohode, od roku 2012 
členské štáty takúto istotu mať nebudú.

Podľa spravodajcu by sa malo od Komisie žiadať, aby predložila konkrétne návrhy dohôd 
o úrovniach v Spoločenstve, ktoré by sa uzatvárali s tretími krajinami a v ktorých by sa 
vymedzili možnosti produkovať projektové kredity povolené v rámci daných dohôd, 
najneskôr do januára 2011 (alebo po eventuálnom ukončení medzinárodných rokovaní 
v Kodani v decembri 2009).

4. Uvedené zásady

Návrh rozhodnutia vychádza zo zásady solidarity a zo zásady rovnosti medzi členskými 
štátmi.

V návrhu sa však nikde neuvádzajú prostriedky na posilnenie solidarity medzi štátmi ani 
kritériá pre stanovenie nevyhnutnej rovnosti medzi štátmi. Štáty sa medzi sebou veľmi líšia 
nielen, pokiaľ ide o ich hospodársku situáciu, ale aj možnosti v oblasti rozvoja obnoviteľných 
energií.

Podľa Komisie by sa mal v úsilí členských štátoch o zníženie emisií odzrkadliť HDP 
na obyvateľa 27 krajín. Hrubým domácim produktom sa meria ročný tok prostriedkov, nie 
však konečné smerovanie tohto toku. Nie je v ňom zohľadnené naakumulované bohatstvo 
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jednotlivých krajín. Ak by Komisia chcela založiť snahy štátov na zásade solidarity, 
objektívnejším základom by bol HNP na obyvateľa. Hrubý národný produkt, ktorý sa vlastne 
používa na výpočet vlastných zdrojov Únie, sa získava odčítaním primárnych zdrojov, ktoré 
rezidentské subjekty vyplácajú nerezidentským subjekty, od HDP, a jeho zvýšením 
o primárne príjmy z ostatných častí sveta.

Návrh Komisie taktiež neberie do úvahy reálnu situáciu členských štátov.  Ak sa členským 
štátom uloží povinnosť predkladať výsledky, musí sa im ponechať veľká flexibilita pri výbere 
prostriedkov. Každému členskému štátu treba umožniť realizovať čo najinteligentnejšiu 
kombináciu energií , pričom sa zohľadnia jeho reálne možnosti a pomer účinnosti a nákladov, 
to znamená hospodárnosť použitých prostriedkov. Štáty musia mať možnosť využívať tak 
zvané kjótske flexibilné mechanizmy (CDM), ktoré významne prispievajú k presunu 
čistejších technológií do krajín tretieho sveta.

Územný princíp, na ktorom sú založené balíky klíma – energetika, totiž malým krajinám Únie 
zakazuje väčšie používanie obnoviteľných energií. Je zjavné, že geografický, geologický, 
vodný apod. kontext sa v jednotlivých štátoch nesmierne líši. Žiarenie slnečných lúčov je na 
juhu Európy silnejšie ako na severe. Vodné zdroje sú výdatnejšie v alpských krajinách ako 
v severských. Veterná energia sa ľahšie získava v krajinách, ktorých prímorské hranice sú 
vystavené vetrom a ktoré umožňujú výstavbu parkov veterných elektrární na morských 
pobrežiach. Zachytávanie a sekvestrácia uhlíka sú možné len vtedy, keď to umožňuje 
geológia. Štátom, ktoré sú znevýhodnené vzhľadom na svoju geografickú polohu, treba 
umožniť investície do projektov obnoviteľných energií mimo ich území a požívanie z toho 
prameniacich výhod v oblasti znižovania emisií. Podľa spravodajcu je taktiež potrebné 
vytvoriť skutočný vnútorný trh s certifikátmi zelenej energie.

5. Zdroje energií s nízkym obsahom CO2

Využívanie jadrovej energie sa riadi zásadou subsidiarity a je teda vecou demokratickej voľby 
každej krajiny. Podľa spravodajcu sa Európska únia nevyhne diskusii o jadrovej oblasti. Je to 
o to zjavnejšie, že všetky dôležité správy v tejto oblasti, či už správy Medzinárodnej agentúry 
pre energiu alebo správy IPCC (správa z Bangkoku z roku 2007), nikoho nenechávajú na 
pochybách o tom, že masívny dopyt po výrobkoch na báze uhlíka bude rásť až do roku 2030, 
dokonca do roku 2050.  A to aj napriek všetkým snahám týkajúcim sa úspor a energetickej 
účinnosti, ktoré by sa mohli prejaviť v priebehu nasledujúcich desaťročí. Používanie 
obnoviteľných energií sa napriek všetkým očakávaniam spomalí a bude drahšie. Je už zrejmé, 
že Európa nebude môcť splniť svoj cieľ dosiahnuť v roku 2020 10 % používanie biopalív, čím 
sa určite ohrozí cieľ 20 % obnoviteľných energií stanovený na rok 2020. V každom prípade 
bude potrebné pokryť v roku 2020 80 % alebo 70 % zvyšného energetického dopytu 
prostredníctvom klasických energetických prostriedkov, tzn. fosílnej alebo jadrovej energie.

Ak je hlavným cieľom súrne znížiť emisie CO2, bude potrebné začleniť medzi ciele EÚ zdroje 
s nízkym obsahom CO2.

6. Naliehavá potreba globálneho úsilia

Podľa spravodajcu nebude úsilie Európskej únie znížiť emisie skleníkových plynov (14 % 
emisií CO2 na celom svete) vcelku veľmi prínosné, ak ostatné veľké priemyselné štáty, 
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počnúc Spojenými štátmi, Čínou, Indiou, Ruskom, Brazíliou atď., nezačnú vyvíjať dôsledné 
úsilie v oblasti znižovania emisií.

Ak by v najbližších rokoch vznikla záväzná medzinárodná dohoda vzťahujúca sa na obdobie 
po kjótskom protokole, Európska únia by upravila svoj cieľ 20 % zníženia emisií na 30 %.
Pôjde o nesmierne dôležité úsilie, ktoré, nech už je akokoľvek žiaduce z environmentálneho 
hľadiska, bude mať pre európske národy veľmi vážne hospodárske, sociálne a sociologické 
dôsledky.

Takúto zmenu nebude možné uskutočniť komitologickým postupom. Rozhodnutie o nej sa 
musí prijať spolurozhodovacím postupom na základe demokratickej diskusie. Komisii je 
určená výzva, aby predložila návrhy obsahujúce záväzky, ktoré by malo medzinárodné 
spoločenstvo prijať zmluvnou cestou. Aj v prípade stále možného neúspechu nadchádzajúcich 
rokovaní by Európska únia mala uskutočniť revíziu právnych predpisov, prijatie ktorých má 
v pláne.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úsilie členského štátu v oblasti 
znižovania emisií by sa malo zakladať na 
zásade solidarity medzi členskými štátmi 
a na potrebe udržateľného hospodárskeho 
rastu v celom Spoločenstve, pri zohľadnení 
relatívneho HDP na obyvateľa 
v jednotlivých členských štátoch. Členské 
štáty, ktoré majú v súčasnosti relatívne 
nízky HDP na obyvateľa, a teda vysoké 
očakávania rastu HDP, by mali mať 
povolené zvýšiť svoje emisie skleníkových 
plynov v porovnaní s rokom 2005, ale mali 
obmedziť zvyšovanie týchto emisií 
skleníkových plynov, aby tým prispeli 
k celkovému záväzku Spoločenstvu 
v oblasti znižovania emisií. Členské štáty, 
ktoré v súčasnosti majú relatívne vysoký 

(7) Úsilie členského štátu v oblasti 
znižovania emisií by sa malo zakladať na 
zásade solidarity medzi členskými štátmi a 
na potrebe udržateľného hospodárskeho 
rastu v celom Spoločenstve, pri zohľadnení 
relatívneho HNP na obyvateľa 
v jednotlivých členských štátoch. Členské 
štáty, ktoré majú v súčasnosti relatívne 
nízky HNP na obyvateľa, a teda vysoké 
očakávania rastu HNP, by mali mať 
povolené zvýšiť svoje emisie skleníkových 
plynov v porovnaní s rokom 2005, ale mali 
obmedziť zvyšovanie týchto emisií 
skleníkových plynov, aby tým prispeli 
k celkovému záväzku Spoločenstvu 
v oblasti znižovania emisií. Členské štáty, 
ktoré v súčasnosti majú relatívne vysoký 
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HDP na obyvateľa, by mali svoje emisie 
skleníkových plynov v porovnaní s rokom 
2005 znížiť.

HNP na obyvateľa, by mali svoje emisie 
skleníkových plynov v porovnaní s rokom 
2005 znížiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom naďalej zaisťovať spravodlivé 
rozdelenie úsilia medzi členské štáty 
v oblasti prispievania k vykonávaniu 
nezávislého záväzku Spoločenstva by 
žiaden členský štát nemal byť povinný 
znížiť svoje emisie skleníkových plynov 
v roku 2020 o viac ako 20 % v porovnaní 
s úrovňami z roku 2005 a žiaden členský 
štát by nemal mať povolené zvýšiť svoje 
emisie skleníkových plynov v roku 2020 o 
viac ako 20 % oproti úrovni z roku 2005.
K zníženiam emisií skleníkových plynov 
by malo dôjsť medzi rokmi 2013 a 2020, 
pričom každému členskému štátu sa 
povoľuje previesť z nasledujúceho roku 
množstvo rovnajúce sa 2 % emisií 
skleníkových plynov tohto členského štátu 
a členskému štátu, ktorého emisie sa 
nachádzajú pod limitnou hodnotou, 
previesť jeho prebytok zníženia emisií do 
nasledujúceho roku.

(8) S cieľom naďalej zaisťovať spravodlivé 
rozdelenie úsilia medzi členské štáty 
v oblasti prispievania k vykonávaniu 
nezávislého záväzku Spoločenstva by 
žiaden členský štát nemal byť povinný 
znížiť svoje emisie skleníkových plynov 
v roku 2020 o viac ako 20 % v porovnaní 
s úrovňami z roku 2005 a žiaden členský 
štát by nemal mať povolené zvýšiť svoje 
emisie skleníkových plynov v roku 2020 
o viac ako 20 % oproti úrovni z roku 2005.
K zníženiam emisií skleníkových plynov 
by malo dôjsť medzi rokmi 2013 a 2020, 
pričom každému členskému štátu sa 
povoľuje previesť z nasledujúceho roku 
množstvo rovnajúce sa 3% emisií 
skleníkových plynov tohto členského štátu 
a členskému štátu, ktorého emisie sa 
nachádzajú pod limitnou hodnotou, 
previesť jeho prebytok zníženia emisií do 
nasledujúceho roku. Členskému štátu, 
ktorého emisie skleníkových plynov 
dosahujú limit v ktoromkoľvek roku v 
období 2013 až 2020 alebo sú 
pod úrovňou stanoveného cieľa v roku 
2020, by sa malo okrem toho umožniť 
obchodovať s prebytkom zníženia emisií 
s inými členskými štátmi s cieľom pomôcť 
im pri plnení ich limitov alebo cieľov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Ako prostriedok na vyrovnanie 
rozdielov v nákladoch na znižovanie 
emisií medzi jednotlivými členskými 
štátmi a s cieľom umožniť väčšiu 
geografickú flexibilitu a zároveň posilniť 
všeobecnú hospodársku účinnosť 
celkového záväzku Spoločenstva by sa 
malo členským štátom povoliť preniesť 
časť svojich povolení na emisie 
skleníkových plynov na iný členský štát. 
Tento prenos by bol predmetom 
bilaterálnej dohody a transparentnosť by 
zaručilo jeho oznámenie Komisii a 
zapísanie do registrov oboch 
zúčastnených členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Na poskytnutie flexibility členským 
štátom pri vykonávaní ich záväzkov a na 
podporu udržateľného rozvoja v tretích 
krajinách, najmä v rozvojových krajinách, 
a aby sa poskytla istota investorom, 
Spoločenstvo by malo naďalej uznávať 
určité množstvo kreditov z projektov na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
v tretích krajinách, a to predtým, ako sa 
dosiahne budúca medzinárodná dohoda 
o zmene klímy. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby ich stratégie v oblasti 
nákupu týchto kreditov podporili 
spravodlivé zemepisné rozdelenie 

(9) Na poskytnutie flexibility členským 
štátom pri vykonávaní ich záväzkov a na 
podporu udržateľného rozvoja v tretích 
krajinách, najmä v rozvojových krajinách, 
a aby sa poskytla istota investorom, 
Spoločenstvo by malo naďalej uznávať 
určité množstvo kreditov z projektov na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
v tretích krajinách, a to predtým, ako sa 
dosiahne budúca medzinárodná dohoda 
o zmene klímy. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa aspoň 50 % týchto 
kreditov kupovalo od najmenej 
rozvinutých krajín (NRK), aby tak 
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projektov a aby podporili dosiahnutie 
budúcej medzinárodnej dohody o zmene 
klímy.

podporili spravodlivé zemepisné rozdelenie 
projektov a aby podporili dosiahnutie 
budúcej medzinárodnej dohody o zmene 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Je dôležité, aby si členské štáty 
zachovali možnosť používať kredity CDM, 
keďže sa tak pomôže zaistiť trh pre tieto 
kredity po roku 2012. Aby sa zaistil tento 
trh a ďalšie znižovanie emisií skleníkových 
plynov v rámci EÚ, zároveň podporilo 
vykonávanie cieľov Spoločenstva 
v oblastiach obnoviteľnej energie, 
energetickej bezpečnosti, inovácií a 
konkurencieschopnosti sa navrhuje
povoliť, aby členské štáty až do 
uzatvorenia ďalšej medzinárodnej dohody 
o zmene klímy ročne použili kredity zo 
znižovania emisií skleníkových plynov 
z projektov v tretích krajinách až do výšky 
3 % emisií každého členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005. Toto množstvo sa rovná 
tretine úsilia o zníženie emisií v roku 
2020. Členským štátom by sa malo povoliť 
previesť nevyužitú časť tohto množstva na 
iný členský štát.

(13) Je dôležité, aby si členské štáty 
zachovali možnosť používať kredity CDM, 
keďže sa tak pomôže zaistiť trh pre tieto 
kredity po roku 2012. Aby sa zaistil tento 
trh a ďalšie znižovanie emisií skleníkových 
plynov v rámci EÚ, zároveň podporilo 
vykonávanie cieľov Spoločenstva 
v oblastiach obnoviteľnej energie, 
energetickej bezpečnosti, inovácií a 
konkurencieschopnosti, navrhuje sa
povoliť, aby členské štáty až do 
uzatvorenia ďalšej medzinárodnej dohody 
o zmene klímy ročne použili kredity zo 
znižovania emisií skleníkových plynov 
z projektov v tretích krajinách až do výšky 
4 % emisií každého členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005. Členským štátom by sa malo 
povoliť previesť nevyužitú časť tohto 
množstva na iný členský štát 
za predpokladu, že aspoň 50 % takýchto 
projektov sa nachádza v NRK.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Keď Spoločenstvo uzatvorí 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
emisné limity členských štátov by sa mali 
upraviť tak, aby umožňovali dosiahnuť 
záväzok Spoločenstva znížiť emisie 
skleníkových plynov stanovené v uvedenej 
dohode, zohľadňujúc záväzok solidarity 
medzi členskými štátmi a potrebou 
udržateľného hospodárskeho rozvoja 
v celom Spoločenstve. Množstvo kreditov 
z projektov znižovania emisií skleníkových 
plynov v tretích krajinách, ktoré môže 
každý členský štát použiť, by sa mala 
zvýšiť až do polovice dodatočného úsilia 
na zníženie emisií zo zdrojov, na ktoré sa 
nevzťahuje smernica 2003/87/ES.

(17) Keď Spoločenstvo uzatvorí 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
emisné limity členských štátov by sa mali 
upraviť tak, aby umožňovali dosiahnuť 
záväzok Spoločenstva znížiť emisie 
skleníkových plynov stanovené v uvedenej 
dohode, zohľadňujúc záväzok solidarity 
medzi členskými štátmi a potrebou 
udržateľného hospodárskeho rozvoja 
v celom Spoločenstve. Komisia by mala 
Európskemu parlamentu a Rade predložiť 
legislatívny návrh upravujúci takéto 
úpravy, ako aj podrobnejšie vypracované 
ustanovenia, podľa ktorých budú členské 
štáty používať kredity zo znižovania emisií 
skleníkových plynov z projektov v tretích 
krajinách. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Treba prijať opatrenia nevyhnutné na 
vykonávanie tohto rozhodnutia v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Predovšetkým je 
potrebné udeliť Komisii právomoci, aby po 
uzatvorení medzinárodnej dohody prijala 
opatrenia na prispôsobenie emisných 
limitov členských štátov, ako aj opatrenia 
na využívanie ďalších typov kreditov z 
projektov v súlade s uvedenou dohodou, 

(19) Treba prijať opatrenia nevyhnutné na 
vykonávanie tohto rozhodnutia v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. Predovšetkým je 
potrebné udeliť Komisii právomoci 
na kontrolu transakcií podľa tohto 
rozhodnutia. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené 
na zmenu a doplnenie nepodstatných
prvkov tejto smernice a doplnenie tejto 
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ako aj opatrenia potrebné na kontrolu 
transakcií podľa tohto rozhodnutia. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu a 
doplnenie menej podstatných prvkov tejto 
smernice a doplnenie tejto smernice 
pridaním nových menej podstatných
prvkov alebo ich úpravou, mali by sa prijať 
podľa regulačného postupu s kontrolou 
stanoveného v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

smernice pridaním nových nepodstatných
prvkov alebo ich úpravou, mali by sa prijať 
podľa regulačného postupu s kontrolou 
stanoveného v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 2 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho výraz „emisie skleníkových 
plynov“ znamená emisie oxidu uhličitého 
(CO2), metánu (CH4), oxidu dusného 
(N2O), hydrofluórovaných uhľovodíkov 
(HFC), perfluórovaných uhľovodíkov 
(PFC) a fluoridu sírového (SF6) zo zdrojov 
vyjadrených ekvivalentom oxidu 
uhličitého, ako je stanovené podľa 
smernice 2003/87/ES.

Okrem toho sa uplatňujú sa takisto tieto 
definície:

výraz „emisie skleníkových plynov“ 
znamená emisie oxidu uhličitého (CO2), 
metánu (CH4), oxidu dusného (N2O), 
hydrofluórovaných uhľovodíkov (HFC), 
perfluórovaných uhľovodíkov (PFC) a 
fluoridu sírového (SF6) zo zdrojov
nepatriacich pod ETS, vyjadrených 
ekvivalentom oxidu uhličitého, ako je 
stanovené podľa smernice 2003/87/ES.

výraz „medzinárodná dohoda“ znamená 
globálnu a komplexnú dohodu v kontexte 
Rámcového dohovoru OSN o zmene 
klímy, ktorou sa EÚ ukladá cieľ znížiť 
emisie skleníkových plynov do roku 2020 
o 30 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990, 
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záväzky vyvíjať porovnateľné úsilie 
zo strany ostatných rozvinutých krajín a 
náležitý podiel zo strany hospodársky 
rozvinutejších krajín primerane podľa 
svojich povinností a schopností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V období rokov 2013 až 2019 smie 
každý členský štát previesť 
z nasledujúceho roku množstvo rovnajúce 
sa 2 % emisií skleníkových plynov tohto 
členského štátu v odseku 2. Ak sa emisie 
členského štátu nachádzajú pod hornou 
hranicou uvedenou v odseku 2, smie 
členský štát previesť svoj prebytok 
zníženia emisií do nasledujúceho roku.

3. V období rokov 2013 až 2019 smie 
každý členský štát previesť 
z nasledujúceho roku množstvo rovnajúce 
sa 3 % emisií skleníkových plynov tohto 
členského štátu v odseku 2. Ak sa emisie 
členského štátu nachádzajú pod hornou 
hranicou uvedenou v odseku 2, smie 
členský štát previesť svoj prebytok 
zníženia emisií do nasledujúceho roku 
alebo ho preniesť na iný členský štát, 
ktorý smie použiť prenesené množstvo na 
splnenie svojich emisií skleníkových 
plynov v roku, v ktorom došlo k prebytku 
zníženia emisií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 3 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ak sa v roku 2020 nachádzajú emisie 
členského štátu pod hranicou stanovenou 
v prílohe k tomuto rozhodnutiu, členský 
štát smie preniesť prebytok zníženia 
emisií na iný členský štát, ktorý smie 
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prenesené množstvo použiť na splnenie 
svojich emisií skleníkových plynov na rok 
2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31.
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 
prijali všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

(a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 
boli prijaté v súlade s podmienkami a 
postupmi prijatými na vykonávanie 
článkov 6 a 12 kjótskeho protokolu a naň 
nadväzujúcimi rozhodnutiami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012 a typový projekt prijali 
všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

(b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012, kde typový projekt bol 
prijatý v súlade s podmienkami a 
postupmi prijatými na vykonávanie 
článkov 6 a 12 kjótskeho protokolu a naň 
nadväzujúcimi rozhodnutiami.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 4 - odsek 1 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách, kde typový projekt bol prijatý 
všetkými členskými štátmi podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

(c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách, kde typový projekt bol prijatý 
v súlade s podmienkami a postupmi 
prijatými na vykonávanie článkov 6 a 12 
kjótskeho protokolu a naň nadväzujúcimi 
rozhodnutiami, až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty musia zaistiť, že ich 
opatreniami v oblasti nákupu týchto 
kreditov sa posilní spravodlivé geografické 
rozdelenie projektov a posilní sa
dosiahnutie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa 
aspoň 50 % týchto kreditov kupovalo 
od najmenej rozvinutých krajín (NRK), 
aby sa tak podporilo spravodlivé 
zemepisné rozdelenie projektov a aby sa 
zvýšili šance na dosiahnutie budúcej
medzinárodnej dohody o zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Popri odseku 1 a v prípade, že 2. Popri odseku 1 a v prípade, že 
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uzatvorenie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa oneskorí, členské štáty 
môžu pri vykonávaní svojich povinností 
podľa článku 3 použiť ďalšie kredity za 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
z projektov alebo iných činností 
znižujúcich emisie v súlade s dohodami 
uvedenými v článku 11a ods. 5 smernice 
2003/87/ES.

uzatvorenie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy sa oneskorí, členské štáty 
môžu pri vykonávaní svojich povinností 
podľa článku 3 použiť ďalšie kredity za 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
z projektov alebo iných činností 
znižujúcich emisie v súlade s dohodami 
uvedenými v článku 11a ods. 5 smernice 
2003/87/ES. Komisia predloží konkrétne 
návrhy takýchto dohôd najneskôr do 
januára 2012 v prípade, že k tomuto 
dátumu nedôjde k medzinárodnej dohode 
o zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vo svojich výročných 
správach predkladaných v súlade 
s článkom 3 rozhodnutia 280/2004/ES 
vykazujú svoje ročné emisie vyplývajúce 
z vykonávania článku 3 a využívania 
kreditov v súlade s článkom 4.

1. Členské štáty vo svojich výročných 
správach predkladaných v súlade 
s článkom 3 rozhodnutia 280/2004/ES 
vykazujú svoje ročné emisie vyplývajúce 
z vykonávania článku 3, všetky prenosy 
prebytkov znižovania emisií, ktoré 
uskutočnili alebo prijali v súlade 
s článkom 3 ods. 3 a 3a, ako aj využívania 
kreditov v súlade s článkom 4

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
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Správa o opatreniach Spoločenstva 
na podporu vykonávania záväzkov

1. Komisia vypracuje správu s presne 
stanovenými ďalšími krokmi, ktoré by sa 
mali podniknúť na úrovni Spoločenstva 
s cieľom zabezpečiť splnenie záväzkov 
zníženia emisií podľa tohto rozhodnutia. 
Správa obsahuje najmä:
a) výsledky skúmania vhodnosti smernice 
o bielych osvedčeniach stanovených v čl. 4 
ods. 5 smernice 2006/32/ES, pričom sa 
v tejto správe určí najmä možnosť 
povinného systému obchodovania 
s bielymi certifikátmi na úrovni celého 
Spoločenstva;
b) podrobné návrhy na zníženie emisií 
z domov a obchodných budov pomocou 
posilnených noriem pre produkty a 
budovy, s cieľom zabezpečiť, že 
vo všetkých nových domoch a obchodných 
priestorov bude obsah uhlíka do roku 
2020 rovný nule;
2. Komisia predloží túto správu 
Európskemu parlamentu a Rade do 1. 
septembra 2009. Do 30. júna 2010 
predloží náležité legislatívne návrhy 
súvisiace s touto správou. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5b
Nový fond Spoločenstva pre technológie 
s nízkym obsahom uhlíka a energeticky 

účinné technológie 
1. Podiel príjmov pochádzajúcich 
z obchodovania s kvótami formou aukcie 
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v rámci systému Spoločenstva 
stanovenými v čl. 10 smernice 
2003/87/EHS sa investuje do fondu 
Spoločenstva na tieto ciele:
a) podpora a rozvoj opatrení na 
dosiahnutie nízkeho obsahu uhlíka a 
energetickej účinnosti v obytných domoch 
a komerčných budovách;
b) podpora a rozmiestňovanie dopravných 
technológií s nízkym obsahom uhlíka a 
príslušných postupov.
2. Cieľom fondu je v maximálne možnej 
miere posilniť prostriedky súkromného 
sektora.
3. Komisia predloží do 30. júna 2010 
konkrétne návrhy týkajúce sa veľkosti, 
prevádzky a zamerania tohto fondu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odseky 2, 3 a 4 platia potom, čo 
Spoločenstvo uzatvorí medzinárodnú 
dohodu o zmene klímy vedúcu k povinným 
zníženiam presahujúcim limity podľa 
článku 3.

1. Potom, čo Spoločenstvo uzatvorí 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy 
vedúcu k povinným zníženiam 
presahujúcim limity podľa čl. 3, Komisia 
predloží príslušný návrh na zmenu a 
doplnenie tohto rozhodnutia. Tento návrh 
musí obsahovať:

2. Od roku nasledujúcom po uzatvorení 
dohody, na ktorú sa odkazuje v odseku 1,
emisie skleníkových plynov Spoločenstva
zo zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES, sa v roku 2020 ďalej 
znížia podľa článku 3 ods. 1 o množstvo 
rovnajúce sa celkovému ďalšiemu zníženiu
emisií skleníkových plynov Spoločenstva 
zo všetkých zdrojov, ku ktorým 
medzinárodná dohoda zaväzuje 

a) ustanovenia zaručujúce, že emisie 
skleníkových plynov Spoločenstva 
zo zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES, sa v roku 2020 ďalej 
znížia podľa článku 3 ods. 1 o množstvo, 
ktoré bude dostatočné, keď sa spojí 
s ďalším predpokladaným znížením zo 
zdrojov, na ktoré sa vzťahuje smernica 
2003/87/ES, s cieľom splniť záväzky 
Spoločenstva podľa medzinárodnej 
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Spoločenstvo, vynásobené podielom 
celkových znížení emisií skleníkových 
plynov Spoločenstva pre rok 2020, na 
ktorých sa podieľajú členské štáty 
prostredníctvom znížení emisií 
skleníkových plynov zo zdrojov, na ktoré 
sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
podľa článku 3.

dohody;

3. Každý členský štát prispeje k ďalšiemu 
úsiliu Spoločenstva o zníženie emisií 
pomerne k svojmu podielu na celkových 
emisiách Spoločenstva zo zdrojov, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
pre rok 2020 podľa článku 3.
Komisia zmení a doplní prílohu, aby 
prispôsobila emisné limity v súlade 
s prvým odsekom. Toto opatrenie 
navrhnuté na účely zmeny a doplnenia 
iných ako podstatných prvkov tohto 
rozhodnutia sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku 9 ods. 2.

b) ustanovenia, ktorými sa mení a dopĺňa 
príloha, aby sa pre každý členský štát 
upravili emisné limity v súlade s ďalšími 
zníženiami stanovenými v písm. a); 

4. Členské štáty môžu zvýšiť používanie 
kreditov zo zníženia emisií skleníkových 
plynov, na ktoré odkazuje článok 4 ods. 4, 
z tretích krajín, ktoré ratifikovali dohodu,
na ktorú sa odkazuje v ods. 1, a v súlade 
s odsekom 5, až do polovice ďalšieho 
zníženia, ktoré sa uskutoční v súlade 
s odsekom 2.

c) ustanovenia, ktorými sa mení a dopĺňa 
používanie kreditov zo zníženia emisií 
skleníkových plynov, na ktoré odkazuje 
článok 4 ods. 4, z tretích krajín, ktoré 
ratifikovali dohodu.

Každý členský štát môže preniesť 
nevyužitú časť tohto množstva na iný 
členský štát.
5. Komisia príjme opatrenia, ktorými 
umožní členským štátom používať ďalšie 
druhy projektových kreditov alebo 
prípadne používať iné mechanizmy 
vytvorené v rámci medzinárodnej dohody.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia 
jeho doplnením sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 9 ods. 2.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Vyššia moc

1. V prípade zásahu vyššej moci a počas 
obdobia stanoveného v článku 3 môžu 
členské štáty požiadať Komisiu 
o povolenie odchýliť sa na obmedzenú 
dobu od ročného záväzku znižovania 
emisií skleníkových plynov lineárnym 
spôsobom a v hraniciach stanovených 
v článku 3 ods. 3. Komisia rozhodne, či 
bola vyššia moc preukázaná a v tom 
prípade vydá toto povolenie na obmedzenú 
dobu.
2. Komisia vypracuje príručku s opisom 
okolností, za ktorých sa vyššia sila 
považuje za preukázanú.

Or. en
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