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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmeny z Dauhy Kjótskeho protokolu 
k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom 
plnení záväzkov z neho vyplývajúcich
(COM(2013)0768 – C7-0000/2013 – 2013/0376(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2013)0768),

– so zreteľom na zmenu Kjótskeho protokolu prijatú na ôsmom zasadnutí konferencie 
zmluvných strán slúžiacej ako schôdza zmluvných strán Kjótskeho protokolu, ktoré sa 
uskutočnilo v katarskej Dauhe v decembri 2012 (zmena Kjótskeho protokolu z Dauhy),

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 
v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a), 

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade 
s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0000/2013),

– so zreteľom na článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2014),

1. udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmeny z Dauhy Kjótskeho protokolu k Rámcovému 
dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení záväzkov

Úvod

Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy bol 
podpísaný v roku 1997 a stanovili sa v ňom medzinárodne záväzné ciele znižovania emisií.
Európska únia ratifikovala protokol v roku 2002 a vyhlásila, že EÚ a jej vtedajších 
15 členských štátov využije toto ustanovenie na spoločné splnenie záväzku EÚ v oblasti 
emisií. Európska únia a jej členské štáty tak boli podľa mechanizmu dodržiavania Kjótskeho 
protokolu spoločne zodpovedné za splnenie záväzku znížiť spoločné emisie skleníkových 
plynov v prvom období (2008 – 2012) na 8 % úrovne z roku 1990.

Rada v záveroch z 9. marca 2012, schválila návrh spoločného kvantifikovaného záväzku pre 
Úniu na druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu znížiť emisie o 20 %.

Členské štáty dodržali túto pozíciu Rady na konferencii o zmene klímy, ktorá sa uskutočnila 
v decembri 2012 v Dauhe, kde 192 zmluvných strán Kjótskeho protokolu k Rámcovému 
dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy prijalo zmenu protokolu.

Zmenou z Dauhy sa stanovuje druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu, ktoré sa začína 
1. januára 2013 a končí sa 31. decembra 2020, s právne záväznými záväzkami na zníženie 
emisií, podľa ktorých sú Európska únia, jej členské štáty a Island zaviazané obmedziť svoje 
priemerné ročné emisie skleníkových plynov v rokoch 2013 až 2020 na 80 % objemu emisií 
ich základného roka (zväčša rok 1990).

Zmenou z Dauhy sa okrem toho zavádzajú tri ďalšie zmeny znenia Kjótskeho protokolu, 
ktoré sa majú vykonať v druhom záväznom období a týkajú sa, po prvé, zaradenia nového 
plynu fluoridu dusitého, po druhé, mechanizmu ambícií, ktorým sa stanovuje zjednodušený 
postup umožňujúci zmluvnej strane upraviť svoj záväzok zvýšením svojich ambícií počas 
záväzného obdobia, a po tretie, ustanovenia, ktorým sa automaticky upravuje cieľ zmluvnej 
strany, aby sa zabránilo nárastu jej emisií v rokoch 2013 – 2020 nad jej priemerný objem 
emisií z rokov 2008 – 2010.

Zmenu z Dauhy musia schváliť zmluvné strany Kjótskeho protokolu a platnosť nadobudne až 
po dni, keď depozitárovi dohovoru doručia listiny o prijatí aspoň tri štvrtiny zmluvných strán 
Kjótskeho protokolu.

EÚ, jej členské štáty a Island preto musia zmenu z Dauhy včas ratifikovať.

Cieľ 
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Návrhom rozhodnutia Rady sa stanovuje základ na uzavretie zmeny z Dauhy Európskou 
úniou a stanovujú sa v ňom podmienky spoločného plnenia záväzkov Európskou úniou, jej 
členskými štátmi a Islandom. 

Návrh 

 potvrdzuje, že Európska únia a jej členské štáty budú plniť svoje záväzky spoločne, 
a to vrátane Islandu (článok 2)

 vysvetľuje povinnosti týkajúce sa predkladania správ na uľahčenie výpočtu 
pridelených množstiev Komisiou a členskými štátmi (článok 3)

 obsahuje ustanovenia o zodpovednosti za uloženie listiny o prijatí zmeny z Dauhy 
v Organizácii Spojených národov (článok 4) a o spoločnom uložení listín o prijatí 
(článok 5 ods. 1) 

 vyžaduje, aby členské štáty vykonali potrebné kroky na dovŕšenie svojich 
ratifikačných postupov podľa možnosti najneskôr do 16. februára 2015 (článok 5 
ods. 2) a informovali Komisiu o pravdepodobnom dátume ukončenia príslušných 
postupov do 15. septembra 2014 (článok 5 ods. 3).

Právny základ

Právnym základom tohto návrhu rozhodnutia Rady je článok 192 ods. 1 v spojení 
s článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Európsky parlament rozhoduje udelením súhlasu.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie týkajúci sa rozhodnutia Rady o uzavretí zmeny z Dauhy 
Kjótskeho protokolu a o spoločnom plnení z neho vyplývajúcich záväzkov . Domnieva sa, že 
v návrhu sa poskytujú všetky potrebné základy na uzavretie zmeny z Dauhy Európskou úniou, 
členskými štátmi a Islandom.

Spravodajca by rád zdôraznil tieto dôležité aspekty: 

Spoločné plnenie dohody

Spravodajca pripomína, že na základe klimaticko-energetického balíka prijatom v roku 2009, 
predovšetkým na systéme EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EU ETS) a rozhodnutí 
o spoločnom úsilí už EÚ a jej členské štáty vykonávajú zníženie emisií o 20 % do roku 2020, 
čo im v skutočnosti umožnilo súhlasiť s vykonávaním ich záväzkov v druhom období 
Kjótskeho protokolu. Spravodajca by v tejto súvislosti rád zdôraznil, že návrhom sa nemenia 
ciele ani záväzky členských štátov podľa právnych predpisov klimaticko-energetického balíka 
z roku 2009.

V Kjótskom protokole sa od zmluvných strán dohody o spoločnom plnení záväzkov vyžaduje, 
aby spolu s listinami o ratifikácii stanovili a oznámili úrovne emisií pridelené jednotlivým 
členom tejto dohody (článok 4 ods. 1 Kjótskeho protokolu). 
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Úrovne emisií pridelené jednotlivým členským štátom (a Islandu) sú stanovené v tabuľke 1 
prílohy I k návrhu rozhodnutia Rady. Tieto úrovne emisií v tonách ekvivalentu oxidu 
uhličitého (tCO2eq) sa rovnajú súčtu ročných emisných kvót na roky 2013 – 2020 pridelených 
jednotlivým členským štátom na základe rozhodnutia o spoločnom úsilí (rozhodnutie 
č. 406/2009) a zahŕňajú všetky zdroje a záchyty na území daného členského štátu, ktoré sú 
zahrnuté do Kjótskeho protokolu, s výnimkou zdrojov zahrnutých do systému EÚ na 
obchodovanie s emisnými kvótami. Presné počty pridelených ročných emisných kvót sú 
stanovené v rozhodnutí Komisie 2013/162 z 26. marca 2013 a v rozhodnutí Komisie 
2013/634 z 31. októbra 2013.

Úroveň emisií a množstvo pridelené EÚ zahŕňa emisie v členských štátoch a na Islande zo 
zdrojov, ktoré sú zaradené do systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami a zároveň 
patria do rozsahu pôsobnosti Kjótskeho protokolu. 

V návrhu Komisie sa nestanovuje absolútny počet pre množstvo pridelené EÚ. Tento počet sa 
má namiesto toho vypočítať ako rozdiel medzi spoločnými množstvom prideleným EÚ, jej 
členským štátom a Islandu a súčtom množstiev pridelených členským štátom a Islandu. To 
znamená, že riziká spojené s neistotou, pokiaľ ide o celkový objem spoločného prideleného 
množstva, sa týkajú množstva prideleného EÚ a nie množstva prideleného jednotlivým 
členským štátom. Toto riziko vyplýva zo skutočnosti, že spoločné pridelené množstvo sa určí 
len v správe na uľahčenie výpočtu spoločného prideleného množstva a podlieha potenciálnym 
úpravám vyplývajúcim z preskúmania tejto správy skupinami odborných preverovateľov 
OSN. 

Zároveň to znamená, že v prípade, ak sa nedosiahne celková kombinovaná úroveň zníženia 
emisií určená v dohode, členovia dohody zodpovedajú za úroveň emisií pridelenú danému 
členovi podľa dohody o spoločnom plnení (článok 4 ods. 6 Kjótskeho protokolu). 

Spravodajca sa však domnieva, že vďaka postupom dodržiavania, ktoré sú súčasťou systému 
EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami, trhovým mechanizmom Kjótskeho protokolu 
a možnosti využitia prebytku z prvého záväzného obdobia bude nedodržanie zo strany EÚ 
mimoriadne nepravdepodobné.

Tretie krajiny, ktoré sa zúčastňujú na systéme EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami, alebo 
sú s ním spojené

Napriek tomu, že Island nie je členským štátom EÚ, zúčastňuje sa na systéme EÚ na 
obchodovanie s emisnými kvótami a má v úmysle plniť svoj záväzok v druhom záväznom 
období Kjótskeho protokolu spoločne s EÚ a jej členskými štátmi. Treba zabezpečiť, aby sa 
práva a povinnosti vzťahujúce sa na členské štáty v spoločnom plnení uplatňovali aj na Island, 
a to prostredníctvom právnych predpisov EÚ a novej dohody medzi EÚ, všetkými členskými 
štátmi a Islandom, na rokovanie o ktorej dostala mandát Komisia.

Účasť tretích krajín, ktoré nie sú súčasťou dohody o spoločnom plnení (Lichtenštajnsko, 
Nórsko), v systéme EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami nemá vplyv na spoločné 
plnenie medzi EÚ, jej členskými štátmi a Islandom. V prípade, ak bude potrebné čisté 
zúčtovanie jednotiek podľa Kjótskeho protokolu súdržné s prevodmi kvót EÚ medzi týmito 
krajinami a EÚ, budú sa musieť stanoviť a uplatňovať príslušné technické podrobnosti.
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V prípade tretích krajín, ktoré sú spojené so systémom EÚ na obchodovanie s emisnými 
kvótami, ale nezúčastňujú sa na spoločnom plnení (Švajčiarsko a možno ďalšie krajiny), sa 
všetky podrobnosti týkajúce sa čistého zúčtovania jednotiek podľa Kjótskeho protokolu, ktoré 
zohľadňuje čisté obchody s kvótami EÚ medzi EÚ a treťou krajinou, budú musieť stanoviť 
v dohode o spojení medzi EÚ a touto treťou krajinou.

Požiadavky týkajúce sa podávania správ a účtovania

V druhom záväznom období Kjótskeho protokolu musí každá strana predložiť správu na 
uľahčenie výpočtu prideleného množstva a preukázať schopnosť účtovať svoje emisie 
a pridelené množstvo (úvodná správa). Podrobné požiadavky týkajúce sa úvodných správ sú 
stanovené v rozhodnutí 2/CMP.8.

V navrhovanom rozhodnutí o ratifikácii sa ustanovuje spoločná úvodná správa EÚ, jej 
členských štátov a Islandu, ktorú má pripraviť Komisia, a jednotlivé úvodné správy každého 
členského štátu a Islandu. Spoločná úvodná správa by mala obsahovať požadované 
informácie týkajúce sa spoločného záväzku, na základe ktorého sa vypočíta spoločné 
pridelené množstvo, a stanoviť pridelené množstvo EÚ. 

Všetky úvodné správy budú podliehať preskúmaniu odbornými skupinami na medzinárodnej 
úrovni, na pridelené množstvá členských štátov a Islandu sa však nebudú vzťahovať úpravy 
v preskúmaní ich príslušných úvodných správ. 

Navrhované rozhodnutie o ratifikácii je založené na predpoklade, že EÚ a jej členské štáty 
budú naďalej predkladať jednotlivé vnútroštátne súpisy skleníkových plynov, ako aj 
vnútroštátne oznámenia v súlade s medzinárodne dohodnutými požiadavkami týkajúcimi sa 
oznamovania, ktoré sa vykonávajú v rámci právnych predpisov EÚ prostredníctvom článku 7 
nariadenia o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov. 

Členské štáty by mali podľa potreby nahlasovať, na ktorý podiel ich celkových vnútroštátnych 
emisií sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami, aby sa zabezpečilo, že 
pri posudzovaní dodržiavania sa bude prihliadať len na emisie príslušného členského štátu 
alebo Islandu z tých odvetví, ktoré nepatria do systému ETS. EÚ by naďalej nahlasovala 
úplný súpis skleníkových plynov za EÚ a jej členské štáty v súlade s pravidlami Kjótskeho 
protokolu. 

Príslušné medzinárodné pravidlá upravujúce účtovanie emisií a pokrok v plnení záväzkov 
v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu boli v zásade dohodnuté, aj keď nie 
formálne prijaté, vo Varšave v novembri 2013. Formálne by mali byť prijaté na ďalšej 
konferencii o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v decembri 2014 v Lime. Európska únia 
a všetky ďalšie strany so záväzkom v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu vo 
Varšave vyhlásili, že považujú v zásade dohodnutú časť týchto medzinárodných pravidiel za 
uzavretú a že ich transponujú do domáceho právneho poriadku. 

Spravodajca považuje za dôležité zdôrazniť, že ratifikačné listiny EÚ, jej členských štátov 
a Islandu by mali byť Organizácii Spojených národov v každom prípade formálne predložené 
po konferencii o zmene klímy, ktorá sa uskutoční koncom roka 2014 v Lime, a teda až po 
plánovanom formálnom prijatí účtovných pravidiel. EÚ by tak mohla prehodnotiť možnosti 
ratifikácie v prípade, ak by sa súčasná zásadná dohoda o účtovných pravidlách znovu otvorila 
spôsobom, ktorý by mal vplyv na dohodu o spoločnom plnení.
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Prenos, podiely z výnosov a trhové mechanizmy Kjótskeho protokolu 

Návrh rozhodnutia Rady neobsahuje osobitné ustanovenia o technickom vykonávaní 
Kjótskeho protokolu prostredníctvom správy jednotiek v systéme registrov Únie a jej 
členských štátov počas druhého záväzného obdobia. V návrhu rozhodnutia o ratifikácii sa 
v tejto súvislosti predpokladá, že strany by mali primerane uplatňovať a využívať dohody 
o prenose nadbytočných množstiev z prvého záväzného obdobia, vydávaní jednotiek zníženia 
emisií (ERU) v rámci trhových mechanizmov a medzinárodnom prevode pridelených 
množstiev jednotiek (AAU), ktoré boli dosiahnuté v Dauhe v decembri 2012. Zároveň je 
zrejmé, že na zabezpečenie súdržnosti v uplatňovaní ustanovení Kjótskeho protokolu na 
úrovni EÚ a členských štátov sa musia vypracovať a prijať potrebné technické pravidlá.

Navrhované rozhodnutie o ratifikácii je tiež založené na predpoklade, že každý člen dohody 
o spoločnom plnení zodpovedá za určenie a zachovanie vlastnej spôsobilosti vo vzťahu 
k transakciám v rámci Kjótskeho protokolu zahŕňajúcim jeho vnútroštátny register v súlade 
s pravidlami Kjótskeho protokolu. To znamená, že členské štáty, ktorých spôsobilosť ešte 
nebola určená, sa nemôžu zúčastňovať na transakciách v rámci Kjótskeho protokolu vo 
svojom registri Kjótskeho protokolu, kým sa neurčí ich spôsobilosť. Prevody medzinárodných 
kreditov na účely dodržiavania v systéme EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami sa 
vykonávajú v registri Kjótskeho protokolu EÚ, a teda v rámci spôsobilosti EÚ.

Kjótsky protokol a mechanizmus ambícií

V prílohe k návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii sa jasne uvádza, že každý člen dohody 
o spoločnom plnení môže zvýšiť svoju úroveň ambícií zrušením jednotiek Kjótskeho 
protokolu. Zároveň sa vyžaduje, aby sa všetky dokumenty predkladané podľa článku 3 
ods. (1b) a (1c) Kjótskeho protokolu predkladali spoločne.

Podľa návrhu Komisie môže každý členský štát jednostranne zvýšiť svoje ambície 
dobrovoľným zrušením jednotiek Kjótskeho protokolu. Každé formálne zvýšenie cieľa EÚ, 
ako aj každá výsledná zmena v dohode o spoločnom plnení sa však bude musieť vykonať 
spoločne. V návrhu Komisie sa neustanovujú postupy na vykonanie takejto formálnej zmeny. 
O týchto postupoch bude treba rozhodnúť v súvislosti s každým rozhodnutím zvýšiť cieľ EÚ.

Záver

Spravodajca sa domnieva, že ratifikačné rozhodnutie o uzavretí zmeny z Dauhy Kjótskeho 
protokolu a spoločnom plnení záväzkov Európskou úniou vyšle dôrazný signál o úsilí 
a vedúcej úlohe EÚ a jej členských štátov pri riešení zmeny klímy na medzinárodnej úrovni. 

Spravodajca preto vníma formálne nadobudnutie platnosti zmeny z Dauhy ako jeden 
z prioritných cieľov Európskej únie, keďže Kjótsky protokol predstavuje kľúčový prínos 
v celosvetovom úsilí na riešenie zmeny klímy. 

Spravodajca zároveň vyzýva Radu, aby podnikla potrebné kroky na čo najskoršie 
vypracovanie svojej pozície k ratifikácii zmeny z Dauhy, aby sa domáce ratifikačné procesy 
v členských štátoch mohli uskutočniť najneskôr na jeseň roku 2014 a členské štáty spolu s EÚ 
mohli uložiť svoje listiny o prijatí v dostatočnom predstihu pred konferenciou o zmene klímy, 
ktorá sa uskutoční v roku 2015 v Paríži.
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Vzhľadom na uvedené úvahy spravodajca odporúča, aby gestorský výbor a Európsky 
parlament udelili súhlas s návrhom Komisie týkajúcim sa rozhodnutia Rady bez zbytočného 
odkladu a najneskôr do konca súčasného volebného obdobia.


