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PR_COD_1amCom

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.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií 
emisných kvót skleníkových plynov
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2012)0416),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0203/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o pláne prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 20503,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7–0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vo svojom uznesení z 15. marca 2012 

                                               
1 Ú. v. EÚ C , , s. .
2 Ú. v. EÚ C , , s. .
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0086.
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o pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 
(2011/2095(INI))1 vyzval Európsky 
parlament Komisiu, aby prijala opatrenia 
na nápravu nedostatkov systému 
obchodovania s emisiami Európskej únie 
(EÚ ETS) tak, aby fungoval podľa 
pôvodného zámeru a aby sa v prípade 
potreby ešte pred začiatkom tretieho 
obdobia obchodovania zmenilo a doplnilo 
nariadenie prijaté v súlade s článkom 10 
ods. 4 smernice 2003/87/ES s cieľom 
zaviesť vhodné opatrenia, ktoré môžu 
zahŕňať odobratie potrebného množstva 
kvót.
______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Do konca roka 2011 bol 
naakumulovaný prebytok vo výške 955 
miliónov kvót. Ak sa neprijmú 
štrukturálne opatrenia pre EU ETS, bude 
tento prebytok ešte narastať. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1c) Takýto významný prebytok kvót vedie 
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k nižšej cene uhlíka v porovnaní s 
pôvodne plánovanými cenami, znižuje 
investičné stimuly do nízkouhlíkových 
technológií a zvyšuje riziko, že Únia sa 
uzavrie v infraštruktúrach náročných na 
uhlík.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Na účely právnej istoty a 
predvídateľnosti trhu by sa malo vyjasniť, 
že Komisia môže v záujme zabezpečenia 
riadneho fungovania trhu za výnimočných 
okolností upraviť harmonogram aukcií 
stanovený v článku 10 ods. 4 smernice 
2003/87/ES.

(2) Na účely právnej istoty a 
predvídateľnosti trhu by sa malo vyjasniť, 
že Komisia môže v záujme zabezpečenia 
riadneho fungovania trhu za výnimočných 
okolností upraviť harmonogram aukcií 
stanovený v článku 10 ods. 4 smernice 
2003/87/ES. Komisia by mala byť 
schopná vykonať nie viac ako jednu 
takúto úpravu, a aj to len v priebehu 
osemročného obdobia počnúc 1. 
januárom 2013.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Úprava harmonogramu aukcií by sa 
mala považovať skôr za krátkodobé, a nie 
štrukturálne opatrenie zamerané na 
riešenie trhovej nerovnováhy EU ETS a 
nemala by ohroziť stabilitu a 
predvídateľnosť tohto systému 
obchodovania s emisiami EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 1
Smernica 2003/87/ES 
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1 – posledná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Komisia vo všetkých vhodných prípadoch
upraví harmonogram pre každé obdobie 
tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie 
trhu.

Komisia môže za výnimočných okolností 
upraviť harmonogram pre obdobie uvedené 
v článku 13 ods. 1 počnúc 1. januárom 
2013 tak, aby sa zabezpečilo riadne 
fungovanie trhu. Komisia neprijme viac 
než jednu takúto úpravu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 
tretím dňom po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Systém obchodovania s emisiami Európskej únie (EÚ ETS) je kľúčový nástroj znižovania 
priemyselných emisií EÚ efektívnym spôsobom. Od začiatku druhého obdobia obchodovania 
v roku 2008 sa emisie znížili o viac ako 10 %. Pôvodným zámerom tejto politiky bolo 
vypracovať trhové opatrenie, ktoré by stimulovalo cenu uhlíka, a tým pozitívne ovplyvnilo 
investície do nízkouhlíkových technológií a obnoviteľnej energie, čo by sa zase prejavilo na 
znížení emisií. Znižovanie emisií v druhej fáze obchodovania však zrejme prispelo k 
značnému hospodárskemu poklesu, čo viedlo k oslabeniu hospodárskej činnosti a výroby, ako 
sa uvádza v správe Komisie o stave európskeho trhu s uhlíkom v roku 2012. 

Napriek tomu, že od začiatku fungovania systému obchodovania s emisiami sme svedkami 
znižovania emisií, systém v súčasnosti vykazuje vážne nedostatky. Súčasná hospodárska kríza 
v kombinácii so značným prílivom kreditov za znižovanie vonkajších emisií z mechanizmu 
čistého rozvoja (CDM), ako aj mnohé regulačné ustanovenia spojené s prechodom na tretie 
obdobie obchodovania (2013 – 2020) viedli k značnému nárastu prebytku. Do konca roka 
2011 bol naakumulovaný prebytok vo výške 955 miliónov kvót a mal by sa ešte zvýšiť. 
Keďže ponuka kreditov zďaleka prevyšuje ich dopyt, klesla cena uhlíka z približne 30 EUR 
za tonu CO2  na približne 7 EUR za tonu CO2.

Toto znižovanie ceny uhlíka je nepomerné k tomu, aby sa dostatočne zlepšili udržateľné 
vedecké a technologické inovácie, a je jedným z faktorom znižovania stimulov na 
investovanie do nízkouhlíkových technológií a zvyšovania rizika, že Únia sa uzavrie do 
infraštruktúr náročných na uhlík. V záujme riešenia súčasných nedostatkov EU ETS 
spravodajca navrhuje prijať krátkodobé aj dlhodobé opatrenia. Hoci návrh nariadenia 
Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1031/2010, najmä pokiaľ ide o 
stanovenie objemov emisných kvót skleníkových plynov formou aukcií v období 2013-2020 
(tzv. opatrením komitológie spočívajúcom v posunutí financovania na koniec obdobia) patrí 
do predchádzajúcej kategórie, v správe o stave európskeho trhu s uhlíkom z roku 2012 sa 
navrhujú možné štrukturálne opatrenia.

Cieľom tejto správy je objasniť legislatívne postupy týkajúce sa harmonogramu aukcií, ako je 
stanovené v smernici 87/2003/ES. Spravodajca sa domnieva, že Komisia by mala vedieť 
upraviť harmonogram aukcií prijatý v súlade s článkom 10 ods. 4 smernice 2006/87/ES. 
Prijatie takýchto opatrení by sa však malo obmedziť len na výnimočné okolnosti, ako 
napríklad tie, ktorým EÚ ETS čelí v súčasnosti. Navyše s cieľom neohroziť stabilitu a 
predvídateľnosť EÚ ETS spravodajca navrhuje, aby sa rozhodnutie o úprave harmonogramu 
aukcií neprijímalo častejšie ako raz za tretie obdobie obchodovania s emisiami. V tejto 
súvislosti by sa navrhované krátkodobé opatrenie nemalo považovať za vyriešenie súčasnej 
nerovnováhy, ale skôr za možnosť zaručujúcu stabilitu EÚ ETS, kým sa neprijmú potrebné 
dlhodobé štrukturálne opatrenia.


