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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 001-054  
predložené Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 
Správa 
Bas Eickhout A7-0191/2012 
Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a 
nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na 
úrovni členských štátov a Únie 
 
Návrh nariadenia (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 
 
Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) Rozhodnutie 1/CP.15 Konferencie 
zmluvných strán dohovoru UNFCCC 
(„rozhodnutie 1/CP.15“ alebo „Kodanská 
dohoda“) a rozhodnutie 1/CP.16 
Konferencie zmluvných strán UNFCCC 
(„rozhodnutie 1/CP.16“ alebo „Cancúnske 
dohody“) významne prispeli k pokroku, 
pokiaľ ide o otázok zmeny klímy na 
základe vyváženej koncepcie. Oboma 
rozhodnutiami sa zaviedli nové požiadavky 
na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré sa 
vzťahujú na realizáciu ambicióznych 
cieľov zníženia emisií, ku ktorým sa Únia a 
jej členské štáty zaviazali, ako aj finančná 
podpora rozvojovým krajinám. V týchto 
rozhodnutiach sa zároveň uznalo, že je 
dôležité venovať adaptácii rovnakú 
pozornosť ako zmierňovaniu. Rozhodnutie 
1/CP.16 okrem toho vyžaduje, aby 
rozvinuté krajiny vypracovali stratégie 

(4) Rozhodnutie 1/CP.15 Konferencie 
zmluvných strán dohovoru UNFCCC 
(„rozhodnutie 1/CP.15“ alebo „Kodanská 
dohoda“) a rozhodnutie 1/CP.16 
Konferencie zmluvných strán UNFCCC 
(„rozhodnutie 1/CP.16“ alebo „Cancúnske 
dohody“) významne prispeli k pokroku pri 

riešení otázok zmeny klímy na základe 
vyváženej koncepcie. Oboma 
rozhodnutiami sa zaviedli nové požiadavky 
na monitorovanie a nahlasovanie, ktoré sa 
vzťahujú na realizáciu ambicióznych 
cieľov zníženia emisií, ku ktorým sa Únia a 
jej členské štáty zaviazali, ako aj finančná 
podpora rozvojovým krajinám. V týchto 
rozhodnutiach sa zároveň uznalo, že je 
dôležité venovať adaptácii rovnakú 
pozornosť ako zmierňovaniu. Rozhodnutie 
1/CP.16 okrem toho vyžaduje, aby 
rozvinuté krajiny vypracovali stratégie 
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alebo plány nízkouhlíkového rozvoja. Tieto 
stratégie alebo plány by podľa očakávania 
mali prispieť k budovaniu nízkouhlíkovej 
spoločnosti a zabezpečiť pokračujúci 
vysoký rast a udržateľný rozvoj. Toto 
nariadenie by malo prostredníctvom 
svojich delegovaných aktov uľahčiť 
vykonávanie týchto a budúcich 
požiadaviek na monitorovanie a 
nahlasovanie, ktoré vyplynú z ďalších 
rozhodnutí alebo schválenia medzinárodnej 
dohody v rámci UNFCCC.  

alebo plány nízkouhlíkového rozvoja. Tieto 
stratégie alebo plány by podľa očakávania 
mali prispieť k budovaniu nízkouhlíkovej 
spoločnosti a zabezpečiť pokračujúci 
vysoký rast a udržateľný rozvoj a mali by 
byť priestorovo rozdelené/vymedzené a 
tiež v súlade s nákladovo efektívnym 
postupom smerujúcim k dosiahnutiu 
dlhodobého cieľa v oblasti klímy, t. j. 
zníženia emisií na vnútroštátnej úrovni do 
roku 2030 o najmenej 40 % a do roku 
2040 o 60 % v porovnaní s úrovňami 
v roku 1990.  Toto nariadenie by malo 
prostredníctvom svojich delegovaných 
aktov uľahčiť vykonávanie týchto 
a budúcich požiadaviek na monitorovanie a 
nahlasovanie, ktoré vyplynú z ďalších 
rozhodnutí alebo schválenia medzinárodnej 
dohody v rámci UNFCCC.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 
 
Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(5) Klimaticko-energetický balík prijatý 
v roku 2009, najmä rozhodnutie 
č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí 
členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov do roku 2020 
a smernica 2009/29/ES z 23. apríla 2009, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť 
schému Spoločenstva na obchodovanie 
s emisnými kvótami skleníkových plynov, 
predstavuje ďalší pevný záväzok Únie 
a členských štátov výrazne znížiť emisie 
skleníkových plynov. Na základe nových 
požiadaviek podľa uvedených právnych 
predpisov je potrebné aktualizovať aj 
systém Únie na monitorovanie a 
nahlasovanie emisií. 

(5) Klimaticko-energetický balík prijatý 
v roku 2009, najmä rozhodnutie 
č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí 
členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov do roku 2020, 
 smernica 2009/29/ES z 23. apríla 2009, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť 
schému Spoločenstva na obchodovanie 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
predstavuje ďalší pevný záväzok Únie 
a členských štátov výrazne znížiť emisie 
skleníkových plynov. Na základe nových 
požiadaviek podľa uvedených právnych 
predpisov je potrebné aktualizovať aj 
systém Únie na monitorovanie a 
nahlasovanie emisií. Nahlasovanie podľa 
tohto nariadenia by malo tiež vychádzať 
z informácií prijatých od členských štátov 
na základe vykonávania smernice 
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2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov1 a smernice 2012/.../EÚ 
Európskeho parlamentu a Rady [o 
energetickej účinnosti]2.   

 ______________ 

 1  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16. 

 2 Ú. v. EÚ L ... 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 
 
Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 7 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (7a) Cyprus a Malta sú zahrnutí do 
prílohy I Kjótskeho protokolu podľa 
rozhodnutia CP.17 Konferencie 
zmluvných strán dohovoru UNFCCC 
(účinné od 1. januára 2013 alebo v 
neskoršom termíne), resp. rozhodnutia 
3/CP15 Konferencie zmluvných strán 
dohovoru UNFCCC (účinné od 26. 
októbra 2010). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 
 
Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 10 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (10a) V záujme zabezpečenia účinnosti 
mechanizmov monitorovania a 
nahlasovania emisií skleníkových plynov 
je nutné vyhnúť sa ďalšiemu zvyšovaniu 
finančného a administratívneho 
zaťaženia, ktoré už znášajú členské štáty. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 12 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(12) Únia a členské štáty by sa mali 
usilovať poskytovať čo najaktuálnejšie 
informácie o svojich emisiách 
skleníkových plynov, a to najmä v rámci 
stratégie Európa 2020 a ňou určených 
časových lehôt. Toto nariadenie by malo 
umožniť prípravu takýchto odhadov v čo 
možno najkratších časových rámcoch 
použitím štatistických a iných informácií. 

(12) Únia a členské štáty by sa mali 
usilovať poskytovať čo najaktuálnejšie 
informácie o svojich emisiách 
skleníkových plynov, a to najmä v rámci 
stratégie Európa 2020 a ňou určených 
časových lehôt a v rámci politiky 
a stratégie Európskej únie v oblasti 
kozmického priestoru, ktoré sa v prospech 
občanov Únie zaoberajú závažnými 
otázkami, ako sú napríklad prírodné 
katastrofy, zdroje či monitorovanie klímy. 
V tejto súvislosti by sa údaje z vesmíru 
mali považovať za kľúčové nástroje Únie 
a členských štátov na monitorovanie, 
pretože dokážu vylepšiť celkový obraz 
o emisiách CO2  a CH4, ako aj 
o LULUCF. S ohľadom na to by sa mali 
v maximálnom rozsahu využívať program 
Globálneho monitorovania pre životné 
prostredie a bezpečnosť (GMES) a ďalšie 
satelitné systémy s cieľom poskytovať 
včasné nahlasovanie informácií 
o emisiách (celkové denné meranie emisií 
CO2 a CH4 vyprodukovaných človekom a 
poľnohospodárstvom, ako aj úložísk CO2) 
a nezávislé overovanie správ 
o vypočítaných hodnotách emisií. Toto 
nariadenie by malo umožniť prípravu 
takýchto odhadov v čo možno najkratších 
časových rámcoch použitím štatistických 
a iných informácií. 

 
 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 13 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(13) Požiadavky na monitorovanie a 
nahlasovanie emisií z námornej dopravy 
členskými štátmi by sa mali prijať tak, aby 
dopĺňali všetky požiadavky dohodnuté 
v rámci UNFCCC alebo – v čo možno 
najväčšom rozsahu – požiadavky platné pre 
plavidlá určené v rámci Medzinárodnej 

(13) S cieľom skvalitniť údaje 
o znečisťovaní z lodí a vyrovnať sa s 
neefektívnosťou vyplývajúcou 
z nedostatočne transparentných 
informácií by sa mali požiadavky na 
majiteľov a prevádzkovateľov lodí na 
monitorovanie a nahlasovanie informácií o 
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námornej organizácie („IMO“) a aby boli s 
týmito požiadavkami v súlade, alebo 
prostredníctvom opatrenia Únie, ktoré sa 
zaoberá emisiami skleníkových plynov 
z námornej dopravy. Takéto monitorovanie 
a nahlasovanie by viedlo k lepšiemu 
pochopeniu týchto emisií a podporilo by 
účinné vykonávanie politiky. 

námornej doprave, ktoré sú relevantné 
z hľadiska klímy prijať tak, aby dopĺňali 
všetky požiadavky dohodnuté v rámci 
UNFCCC alebo – v čo možno najväčšom 
rozsahu – požiadavky platné pre plavidlá 
určené v rámci Medzinárodnej námornej 
organizácie („IMO“) a aby boli s týmito 
požiadavkami v súlade, alebo 
prostredníctvom opatrenia Únie, ktoré sa 
týka emisií skleníkových plynov 
z námornej dopravy. Takéto monitorovanie 
a nahlasovanie by viedlo k lepšiemu 
pochopeniu týchto emisií a podporilo by 
účinné vykonávanie politiky. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 14 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (14a) Od členských štátov sa v súlade s 
článkom 6 Kjótskeho protokolu vyžaduje 
zabezpečenie toho, aby využívanie 
flexibilných mechanizmov Kjótskeho 
protokolu dopĺňalo ich vlastné opatrenia, 
a to s ohľadom na vyrovnávanie rozdielov 
medzi emisiami vyspelých a rozvojových 
krajín na jedného obyvateľa. Zníženie 
prinajmenšom polovice množstva emisií 
pod ich historickú základnú hodnotu by 
sa malo realizovať v rámci Únie. Právne 
predpisy Európskej únie okrem toho 
obsahujú osobitné ustanovenia týkajúce 
sa určitých druhov kreditov projektu 
mechanizmu čistého rozvoja, ktoré by sa 
mali presne vymedziť v rámci registrov 
členských štátov a nahlasovania. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 16 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (16a) Je dôležité informovať aj 
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o súkromných zdrojoch financovania v 
oblasti klímy v rozvojových krajinách, 
ktoré sa líši od financovania projektov 
v rámci flexibilných mechanizmov, 
v prípade ktorých sa využívajú kredity na 
plnenie záväzkov v oblasti znižovania 
skleníkových plynov v priemyselných 
krajinách.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 16 b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (16b) Príspevok Únie na medzinárodné 
financovanie opatrení v oblasti klímy 
v rozvojových krajinách by sa mal v čoraz 
väčšej miere poskytovať z rozpočtu Únie. 
Všetky príjmy z opatrení na zahrnutie 
emisií z medzinárodnej dopravy medzi 
ciele Únie v oblasti klímy by sa mali 
zhromažďovať centrálne a mali by sa 
prideľovať na medzinárodné 
financovanie opatrení v oblasti klímy 
prostredníctvom globálneho fondu pre 
klímu a biodiverzitu, ktorého zriadenie 
navrhla Komisia.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 17 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (17a) Komisia by mala v nadchádzajúcej 
revízii smernice 2003/87/ES posúdiť 
vykonávanie ustanovení týkajúcich sa 
využívania príjmov z aukcií a podávania 
správ o nich a zvážiť pridelenie časti 
týchto príjmov do globálneho 
mechanizmu pre klímu a biodiverzitu a na 
opatrenia Únie v oblasti klímy. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 20 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (20a) Na základe súčasných usmernení 
UNFCCC týkajúcich sa informovania 
o skleníkových plynoch sa odporúča 
nahlasovanie emisií metánu počas 
obdobia 100 rokov. Vzhľadom na vysoký 
potenciál globálneho otepľovania 
a relatívne krátku životnosť v atmosfére 
by Komisia v súvislosti so strednodobými 
a s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti 
klímy mala analyzovať dôsledky prijatia 
20-ročného časového horizontu v prípade 
metánu pre príslušné politiky a opatrenia.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 22 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(22) Letecká doprava vplýva na globálnu 
klímu prostredníctvom uvoľňovania oxidu 
uhličitého (CO2), ale aj prostredníctvom 
iných emisií a mechanizmov vrátane emisií 
oxidov dusíka a zväčšovania riasovitých 
oblakov. Vzhľadom na rýchlo sa 
vyvíjajúce vedecké poznatky o týchto 
vplyvoch by sa mali na základe tohto 
nariadenia pravidelne vykonávať 
aktualizované posúdenia vplyvu leteckej 
dopravy na globálnu klímu, ktorý nesúvisí 
s emisiami CO2.  

(22) Letecká doprava vplýva na globálnu 
klímu prostredníctvom uvoľňovania oxidu 
uhličitého (CO2), ale aj prostredníctvom 
iných emisií a mechanizmov vrátane emisií 
oxidov dusíka a zväčšovania riasovitých 
oblakov. Vzhľadom na rýchlo sa 
vyvíjajúce vedecké poznatky o týchto 
vplyvoch by sa mali na základe tohto 
nariadenia pravidelne vykonávať 
aktualizované posúdenia vplyvu leteckej 
dopravy na globálnu klímu, ktorý nesúvisí 
s emisiami CO2, a v záujme riešenia tejto 
otázky by sa mali predložiť odporúčania 
týkajúce sa uskutočniteľných politických 
alternatív.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 25 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(25) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania článku 20 ods. 5 
tohto nariadenia by sa mali na Komisiu 
preniesť vykonávacie právomoci. Na 
stanovenie harmonizovaných požiadaviek 
na nahlasovanie s cieľom monitorovať 
emisie skleníkových plynov a ďalšie 
informácie súvisiace s politikou v oblasti 
zmeny klímy by sa mala právomoc 
prijímať právne akty podľa článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
delegovať na Komisiu. Týka sa to najmä 
revízie prílohy I k tomuto nariadeniu, 
nahlasovania emisií z LULUCF a námornej 
dopravy členskými štátmi, vnútroštátnych 
systémov členských štátov, odborného 
preskúmania údajov z inventárov 
členských štátov, podrobných požiadaviek 
na obsah, štruktúru, formát a postup 
nahlasovania členskými štátmi, ako aj 
zrušenia a zmeny a doplnenia určitých 
povinností podľa tohto nariadenia. Je 
obzvlášť dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočnila 
konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. 
Komisia by pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.  

(25) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania článku 20 ods. 5 
tohto nariadenia by sa mali na Komisiu 
preniesť vykonávacie právomoci. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie1. 

 (25a) Na stanovenie harmonizovaných 
požiadaviek na nahlasovanie s cieľom 
monitorovať emisie skleníkových plynov 
a ďalšie informácie súvisiace s politikou 
v oblasti zmeny klímy by sa mala 
právomoc prijímať právne akty podľa 
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie delegovať na Komisiu. Týka sa to 
najmä revízie prílohy I k tomuto 
nariadeniu, nahlasovania emisií z LULUCF 
a námornej dopravy členskými štátmi, 
vnútroštátnych systémov členských štátov, 
odborného preskúmania údajov z 
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inventárov členských štátov, podrobných 
požiadaviek na obsah, štruktúru, formát 
a postup nahlasovania členskými štátmi, 
ako aj zrušenia a zmeny a doplnenia 
určitých povinností podľa tohto nariadenia. 
Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočnila 
konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. Pri 
príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.  

 __________________ 

 1 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – písmeno d a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 da) monitorovanie a nahlasovanie emisií 
sadzových častíc, pričom sa zoberie do 
úvahy uznesenie Európskeho parlamentu 
zo 14. septembra 2011 o komplexnom 
prístupe k antropogénnym emisiám látok 
iných ako CO2, ktoré prispievajú k zmene 
klímy1; 

 __________________ 

 1 P7_TA(2011)0384. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – písmeno e 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

e) nahlasovanie emisií CO2 z námornej 
dopravy; 

e) nahlasovanie emisií skleníkových 
plynov z námornej dopravy; 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 
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Návrh nariadenia 
Článok 1 – písmeno g 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

g) monitorovanie a nahlasovanie opatrení, 
ktoré členské štáty prijali v záujme 
adaptácie na nevyhnutné dôsledky zmeny 
klímy; 

g) monitorovanie a nahlasovanie opatrení, 
ktoré členské štáty prijali v záujme 
adaptácie na nevyhnutné dôsledky zmeny 
klímy, a to nákladovo efektívnym 
spôsobom; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) stratégie nízkouhlíkového rozvoja Únie 
jej a členských štátov a všetky príslušné 
aktualizácie v súlade s rozhodnutím 
1/CP.16; 

a) kvantifikované ciele Únie a jej 
členských štátov týkajúce sa znižovania 
emisií v celom hospodárstve, stratégie 
nízkouhlíkového rozvoja Únie jej 
a členských štátov a všetky ich príslušné 
aktualizácie v súlade s rozhodnutím 
1/CP.16; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – písmeno d 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

d) emisie skleníkových plynov 
z námorných plavidiel prichádzajúcich do 
prístavov členských štátov; 

d) informácie o námorných plavidlách 
prichádzajúcich do prístavov členských 
štátov relevantné z hľadiska klímy; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – písmeno e a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 ea) opatrenia Európskej únie a členských 
štátov na zníženie antropogénnych emisií 
látok iných ako CO2, ktoré prispievajú 
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k zmene klímy, pričom sa zoberie do 
úvahy uznesenie Európskeho parlamentu 
zo 14. septembra 2011 o komplexnom 
prístupe k antropogénnym emisiám látok 
iných ako CO2, ktoré prispievajú k zmene 
klímy1; 

 __________________ 

 1 P7_TA(2011)0384. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odseky 1 a 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty a Komisia konajúca v 
mene Únie navrhnú a zrealizujú stratégiu 
nízkouhlíkového rozvoja s cieľom prispieť 
k: 

1. Členské štáty a Komisia konajúca 
v mene Únie podajú správu o návrhu 
stratégie nízkouhlíkového rozvoja, ktorý 
bude v súlade so všetkými ustanoveniami 
v oblasti nahlasovania, ktoré boli 
dohodnuté na medzinárodnej úrovni 
v súvislosti s procesom týkajúcim sa 
UNFCCC, s cieľom prispieť k: 

a) transparentnému a presnému 
monitorovaniu skutočného 
a predpovedaného pokroku (vrátane 
príspevku opatrení Únie), ktorý dosiahli 
členské štáty pri plnení záväzkov Únie 
a členských štátov podľa UNFCCC 
obmedziť alebo znížiť antropogénne emisie 
skleníkových plynov; 

a) transparentnému a presnému 
monitorovaniu skutočného 
a predpovedaného pokroku (vrátane 
príspevku opatrení Únie), ktorý dosiahli 
členské štáty pri plnení záväzkov Únie 
a členských štátov podľa UNFCCC 
obmedziť alebo znížiť antropogénne emisie 
skleníkových plynov; 

b) plneniu záväzkov členských štátov 
podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES znížiť 
emisie skleníkových plynov, dosiahnuť 
dlhodobé zníženie emisií a zvýšiť záchyty 
vo všetkých sektoroch v súlade s cieľom 
Únie znížiť emisie do roku 2050 o 80 až 
95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, 
a to v kontexte znížení potrebných podľa 
Medzinárodného panelu o zmene klímy 
(International Panel on Climate Change, 
IPCC) zo strany rozvinutých krajín ako 
skupiny. 

b) plneniu záväzkov členských štátov 
podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES znížiť 
emisie skleníkových plynov a dosiahnutiu 
dlhodobého zníženia emisií a zvýšenia 
záchytov vo všetkých sektoroch v súlade 
s cieľom Únie znížiť emisie do roku 2050 
o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami 
z roku 1990 a v súlade s nákladovo 
efektívnym postupom vrátane medzníkov 
interného zníženia do roku 2030 a 2040, a 
to v kontexte znížení potrebných podľa 
Medzinárodného panelu o zmene klímy 
(International Panel on Climate Change, 
IPCC) zo strany rozvinutých krajín ako 
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skupiny. 

2. Členské štáty predložia Komisii svoju 
stratégiu nízkouhlíkového rozvoja rok po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
alebo podľa časového plánu odsúhlaseného 
na medzinárodnej úrovni v rámci procesu 
UNFCCC. 

2. Členské štáty predložia Komisii svoju 
priestorovo rozdelenú stratégiu 
nízkouhlíkového rozvoja 18 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
alebo podľa časového plánu odsúhlaseného 
na medzinárodnej úrovni v rámci procesu 
UNFCCC. 

 2a. Členské štáty a Komisia v mene Únie 
podľa okolností minimálne každých päť 
rokov preskúmajú a aktualizujú svoje 
príslušné stratégie nízkouhlíkového 
rozvoja. 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty zriadia, prevádzkujú 
a neustále sa snažia zlepšovať vnútroštátne 
inventarizačné systémy na odhady 
antropogénnych emisií zo zdrojov 
a záchytov skleníkových plynov 
uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, 
ako aj zabezpečovať včasnosť, 
transparentnosť, presnosť, konzistentnosť, 
porovnateľnosť a úplnosť inventárov 
skleníkových plynov. 

1. Členské štáty zriadia, prevádzkujú 
a neustále sa v súlade s požiadavkami 
UNFCCC na systémy jednotlivých štátov 
snažia zlepšovať vnútroštátne 
inventarizačné systémy na odhady 
antropogénnych emisií zo zdrojov 
a zachytávania skleníkových plynov 
uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, 
ako aj zabezpečovať včasnosť, 
transparentnosť, presnosť, konzistentnosť, 
porovnateľnosť a úplnosť inventárov 
skleníkových plynov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 
Článok 5 – odsek 3 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) využívali systémy nahlasovania zriadené 
podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) 
č. 842/2006 s cieľom zlepšiť odhady 
fluórovaných plynov v inventároch 

a) v prípade potreby využívali systémy 
nahlasovania zriadené podľa článku 6 
ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006 
s cieľom zlepšiť odhady fluórovaných 
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skleníkových plynov; plynov v inventároch skleníkových plynov; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno n 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

n) opis všetkých zmien svojho 
vnútroštátneho inventarizačného systému; 

n) opis zmien svojho vnútroštátneho 
inventarizačného systému; 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno o 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

o) opis všetkých zmien vnútroštátneho 
registra; 

o) opis zmien vnútroštátneho registra; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Členské štáty do 15. apríla každého roka 
predložia sekretariátu UNFCCC 
vnútroštátne inventáre obsahujúce 
informácie totožné s informáciami 
predloženými Komisii v súlade s odsekom 
2 tohto článku. 

3. Členské štáty do 15. apríla každého roka 
predložia sekretariátu UNFCCC 
vnútroštátne inventáre obsahujúce 
informácie predložené Komisii v súlade 
s odsekom 2 tohto článku. 

 
 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh   26 
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Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 5 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) dopĺňať látky do zoznamu skleníkových 
plynov uvedeného v prílohe I k tomuto 
nariadeniu alebo ich z neho odstraňovať; 

a) dopĺňať látky do zoznamu skleníkových 
plynov uvedeného v prílohe I k tomuto 
nariadeniu alebo ich z neho odstraňovať, 
a na základe rozhodnutí prijatých podľa 
rámcového dohovoru OSN o zmene klímy 
a Kjótskeho protokolu; 

 
 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 

Návrh nariadenia 
Článok 7 – odsek 5 – písmeno b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) určiť požiadavky na monitorovanie a 
nahlasovanie pre LULUCF v súlade 
s prípadnými novými medzinárodnými 
dohodami alebo právnymi aktmi prijatými 
v súlade s článkom 9 rozhodnutia 
č 406/2009/ES. 

b) určiť požiadavky na monitorovanie a 
nahlasovanie pre LULUCF v súlade 
s prípadnými novými medzinárodnými 
dohodami alebo právnymi aktmi prijatými 
v súlade s článkom 9 rozhodnutia 
č. 406/2009/ES s cieľom zabezpečiť, aby 
bol prínos odvetvia k znižovaniu emisií 
v Únii v súlade s environmentálnym 
hľadiskom; 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia vykoná úvodnú kontrolu údajov 
predložených členskými štátmi podľa 
článku 7 ods. 1 tohto nariadenia z hľadiska 
úplnosti a potenciálnych problémov. 
Výsledky pošle členským štátom do 6 
týždňov od uplynutia termínu na 
predloženie údajov. Členské štáty 
odpovedia na všetky otázky položené 
v rámci úvodnej kontroly do 15. marca 
spolu s predložením konečného inventára 
za rok X-2. 

1. Komisia vykoná úvodnú kontrolu údajov 
predložených členskými štátmi podľa 
článku 7 ods. 1 tohto nariadenia z hľadiska 
úplnosti a potenciálnych problémov. 
Výsledky pošle členským štátom do 6 
týždňov od uplynutia termínu na 
predloženie údajov. Členské štáty 
odpovedia na všetky relevantné otázky 
položené v rámci úvodnej kontroly do 15. 
marca spolu s predložením konečného 
inventára za rok X – 2. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Ak členský štát do 15. marca neodpovie 
na otázky položené Komisiou alebo 
nepredloží úplné odhady inventárov 
potrebné na zostavenie inventáru Únie, 
Komisia vypracuje odhady, ktoré sa 
použijú namiesto príslušných odhadov 
v inventári daného členského štátu. 
Komisia na tento účel použije metodiku, 
ktorá je v súlade s usmerneniami 
používanými na vypracovanie návrhu 
vnútroštátnych inventárov skleníkových 
plynov. 

2. Ak členský štát do 15. marca nepredloží 
úplné odhady inventárov potrebné na 
zostavenie inventáru Únie, Komisia 
vypracuje odhady, ktoré sa použijú 
namiesto príslušných odhadov v inventári 
daného členského štátu v úzkej spolupráci 
s príslušným členským štátom. Komisia na 
tento účel použije metodiku, ktorá je v 
súlade s usmerneniami používanými na 
vypracovanie návrhu vnútroštátnych 
inventárov skleníkových plynov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh   30 

Návrh nariadenia 
Článok 10  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Nahlasovanie emisií CO2 z námornej 
dopravy 

Nahlasovanie informácií o námornej 
doprave relevantných z hľadiska klímy 

1. Komisia je splnomocnená prijať 
delegovaný akt v súlade s článkom 29 
tohto nariadenia s cieľom určiť 
požiadavky na monitorovanie a 
nahlasovanie emisií CO2 z námornej 
dopravy vo vzťahu k námorným plavidlám 
prichádzajúcim do námorných prístavov 
členských štátov. Prijaté požiadavky na 
monitorovanie a nahlasovanie sú v súlade 
s požiadavkami dohodnutými v rámci 
UNFCCC a v čo najväčšom možnom 
rozsahu aj s požiadavkami, ktoré platia pre 
plavidlá v rámci IMO alebo 
prostredníctvom právnych predpisov Únie, 
ktoré sa týkajú emisií skleníkových plynov 
z námornej dopravy. Požiadavky na 
monitorovanie a nahlasovanie čo najviac 
minimalizujú zaťaženie členských štátov, 

1. Komisia prijme delegovaný akt v súlade 
s článkom 29 do dátumu uvedeného 
v odôvodnení 3 smernice 2009/29/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 23. 
apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a 
rozšíriť schému Spoločenstva na 
obchodovanie s emisnými kvótami 
skleníkových plynov1 s cieľom určiť 
požiadavky na monitorovanie a 
nahlasovanie informácií o námornej 
doprave relevantných z hľadiska klímy vo 
vzťahu k námorným plavidlám 
prichádzajúcim do námorných prístavov 
členských štátov. Prijaté požiadavky na 
monitorovanie a nahlasovanie sú v súlade s 
metodikami dohodnutými v rámci 
UNFCCC a aj s metodikami, ktoré platia 
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okrem iného aj použitím centralizovaného 
zberu a uchovávania údajov.  

pre plavidlá v rámci IMO alebo s 
požiadavkami právnych predpisov Únie, 
ktoré sa týkajú emisií skleníkových plynov 
z námornej dopravy. Požiadavky na 
monitorovanie a nahlasovanie čo najviac 
minimalizujú zaťaženie členských štátov, 
okrem iného aj použitím centralizovaného 
zberu, uchovávania a zverejňovania 
údajov.  

 Požiadavky sa vzťahujú na lode, ktoré 
spôsobujú značné emisie a medzi ktoré 
patria prinajmenšom  tankery, nákladné 
lode na prepravu voľne naloženého 
nákladu, lode na prepravu bežného 
nákladu a kontajnerové lode v závislosti 
od primeraných minimálnych 
a dopravných prahových hodnôt. 

2. Po prijatí právneho aktu podľa odseku 
1 sú členské štáty povinné do 15. januára 
každého roka („rok X“) stanoviť a 
nahlásiť emisie CO2 z námornej dopravy 
za rok X-2 podľa daného aktu.  

2. Po prijatí delegovaného aktu podľa 
odseku 1 členské štáty do 15. januára 
každého roka („rok X“) 
stanovia a zozbierajú pre Komisiu a 
Európsku námornú bezpečnostnú 
agentúru (EMSA) informácie o námornej 
doprave relevantné z hľadiska klímy za 
rok X-2 a sprístupnia ich verejnosti. Tieto 
informácie sa užitočným spôsobom 
poskytnú nájomcom lodí alebo 
užívateľom takýchto lodí. 

 2a. EMSA poskytne okrem iného analýzu 
celkového vplyvu námornej dopravy na 
globálnu klímu, a to na základe 
informácií poskytovaných podľa odseku 2 
vrátane informácií o vplyvoch, ktoré 
nesúvisia s emisiami CO2, napríklad 
vplyve čierneho uhlíka, a o účinkoch 
aerosólov a vypracujú prognózy, 
v relevantných prípadoch aj pomocou 
modelovania a dopravných údajov. EMSA 
pravidelne preskúma modelovanie 
vzhľadom na vedecký pokrok.  

 EMSA tiež ponúkne možnosti 
pre zavedenie označovania výkonnosti. 

 _______ 

 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 
Článok 13 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Ich cieľom bude zabezpečiť aktuálnosť, 
transparentnosť, presnosť, súlad, 
porovnateľnosť a úplnosť nahlásených 
informácií o politikách, opatreniach 
a prognózach antropogénnych emisií 
skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov 
v zmysle článkov 14 a 15 tohto nariadenia 
vrátane použitia a uplatnenia údajov, 
metód a modelov a vykonávania činností 
na zabezpečenie a kontroly kvality, ako aj 
analýzy citlivosti. 

2. Ich cieľom bude zabezpečiť aktuálnosť, 
transparentnosť, presnosť, súlad, 
porovnateľnosť a úplnosť nahlásených 
informácií o politikách, opatreniach 
a prognózach antropogénnych emisií 
skleníkových plynov zo zdrojov a záchytov 
v zmysle článkov 14 a 15 tohto nariadenia 
vrátane prípadného použitia a uplatnenia 
údajov, metód a modelov a vykonávania 
činností na zabezpečenie a kontroly 
kvality, ako aj analýzy citlivosti. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 
Článok 14 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) informácie o vnútroštátnych politikách 
a opatreniach a o vykonávaní politík 
a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú 
alebo znižujú emisie skleníkových plynov 
zo zdrojov alebo zvyšujú záchyty, 
rozčlenené podľa sektorov za každý 
skleníkový plyn uvedený v prílohe I 
k tomuto nariadeniu. Tieto informácie 
odkazujú na príslušné vnútroštátne politiky 
alebo politiky Únie, najmä tie, ktoré sa 
týkajú kvality ovzdušia, a obsahujú okrem 
iného:  

c) informácie o vnútroštátnych politikách 
a opatreniach a o vykonávaní politík 
a opatrení Únie, ktorými sa obmedzujú 
alebo znižujú emisie skleníkových plynov 
zo zdrojov, zvyšujú sa záchyty, zvyšuje sa 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
alebo znižuje sa hrubá konečná spotreba 
energie, rozčlenené podľa sektorov za 
každý skleníkový plyn uvedený v prílohe I 
k tomuto nariadeniu. Tieto informácie 
odkazujú na príslušné vnútroštátne politiky 
alebo politiky Únie, najmä tie, ktoré sa 
týkajú kvality ovzdušia, a obsahujú okrem 
iného:  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 
Článok 14 – odsek 1 – písmeno c – bod vi 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

vi) odhady prognóz nákladov politík 
a opatrení a prípadne aj odhady 
realizovaných nákladov politík a opatrení; 

vi) odhady prognóz nákladov a prínosov 
politík a opatrení a prípadne aj odhady 
realizovaných nákladov a prínosov politík 
a opatrení; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 
Článok 14 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 fa) informácie o tom, do akej miery sú 
opatrenia členského štátu v súlade 
s nákladovo efektívnym postupom 
smerovania k dlhodobému cieľu Únie 
v oblasti klímy.  

 
 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 
Článok 14 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Členské štáty sprístupnia verejnosti 
v elektronickej forme všetky hodnotenia 
nákladov a účinkov vnútroštátnych politík 
a opatrení a všetky informácie 
o vykonávaní politík a opatrení Únie, 
ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie 
skleníkových plynov zo zdrojov alebo 
zvyšujú záchyty, spolu so všetkými 
technickými správami, ktoré tvoria podklad 
k týmto hodnoteniam. Súčasťou týchto 
informácií by mali byť opisy použitých 
modelov a metodických prístupov, 
definície a základné predpoklady. 

2. Členské štáty sprístupnia verejnosti 
v elektronickej forme všetky hodnotenia 
nákladov a účinkov vnútroštátnych politík 
a opatrení, ak existujú, a všetky informácie 
o vykonávaní politík a opatrení Únie, 
ktorými sa obmedzujú alebo znižujú emisie 
skleníkových plynov zo zdrojov alebo 
zvyšujú záchyty, spolu so všetkými 
existujúcimi technickými správami, ktoré 
tvoria podklad k týmto hodnoteniam. 
Súčasťou týchto informácií by mali byť 
opisy použitých modelov a metodických 
prístupov, definície a základné 
predpoklady. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 
Článok 15 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Ak členský štát nepredloží úplné odhady 
prognóz do 15. marca každého roka, 
Komisia môže vypracovať odhady 
potrebné na zostavenie prognóz Únie. 

2. Členské štáty nahlasujú najaktuálnejšie 
prognózy, ktoré majú k dispozícii. Ak 
členský štát nepredloží úplné odhady 
prognóz alebo ak prognózy nie sú v súlade 
s odsekom 1 do 15. marca každého 
druhého roka, Komisia môže vypracovať 
odhady potrebné na zostavenie prognóz 
Únie. 

 
 

 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 

Návrh nariadenia 
Článok 16 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Členské štáty do 15. marca každého roka 
predložia Komisii informácie o svojich 
vykonaných alebo plánovaných 
opatreniach zameraných na adaptáciu na 
zmenu klímy, najmä o vnútroštátnych 
alebo regionálnych adaptačných stratégiách 
a o adaptačných opatreniach. Súčasťou 
týchto informácií bude prideľovanie 
rozpočtových prostriedkov podľa sektora, 
politiky a pre každé adaptačné opatrenie sa 
uvedie hlavný cieľ, typ nástroja, stav 
vykonávania a kategória vplyvu na zmenu 
klímy (napríklad záplavy, zdvihnutie 
hladiny morí, extrémne teploty, sucho 
a extrémne prejavy počasia). 

Členské štáty do 15. marca každého 
druhého roka predložia Komisii 
informácie o svojich vykonaných alebo 
plánovaných opatreniach zameraných na 
adaptáciu na zmenu klímy, najmä 
o vnútroštátnych alebo regionálnych 
adaptačných stratégiách a o adaptačných 
opatreniach. Súčasťou týchto informácií 
bude prideľovanie rozpočtových 
prostriedkov podľa sektora politiky a pre 
každé adaptačné opatrenie sa uvedie 
hlavný cieľ, typ nástroja, stav vykonávania 
a kategória vplyvu na zmenu klímy 
(napríklad záplavy, zdvihnutie hladiny 
morí, extrémne teploty, sucho, búrky, 
orkány a iné extrémne prejavy počasia). 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 
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Návrh nariadenia 
Článok 17  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Členské štáty na základe najlepších 
dostupných údajov do 15. marca každého 
roka („rok X“) predložia Komisii: 

Členské štáty na základe najlepších 
dostupných údajov a s použitím 
spoločného formátu podľa možnosti 
dohodnutého v rámci UNFCCC do 
15. marca každého roka („rok X“) 
predložia Komisii: 

a) informácie o finančnej podpory 
vyčlenenej a vyplatenej rozvojovým 
krajinám pre rok X-1 podľa UNFCCC, 
o vyčlenenej finančnej podpory za rok X 
a o plánovanom poskytovaní podpory. 
Nahlásené informácie budú zahŕňať: 

a) informácie o finančnej podpory 
vyčlenenej a vyplatenej rozvojovým 
krajinám pre rok X-1 podľa UNFCCC, 
o vyčlenenej finančnej podpory za rok X 
a o plánovanom poskytovaní podpory. 
Nahlásené informácie budú zahŕňať: 

i) informáciu o tom, či finančné zdroje, 
ktoré členské štáty poskytli rozvojovým 
krajinám, sú nové a dodatočné zdroje 
v zmysle UNFCCC, a príslušný spôsob 
výpočtu; 

i) informáciu o tom, či finančné zdroje, 
ktoré členské štáty poskytli rozvojovým 
krajinám, sú nové a dodatočné zdroje 
poskytované nad rámec cieľa zvýšiť 
oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 % z 
hrubého národného dôchodku v zmysle 
UNFCCC, a príslušný spôsob výpočtu; 

ii) informácie o všetkých finančných 
zdrojoch, ktoré pridelil členský štát 
v súvislosti s vykonávaním UNFCCC 
podľa typu kanála, ako sú napríklad 
bilaterálne, regionálne alebo iné 
multilaterálne kanály; 

ii) informácie o všetkých finančných 
zdrojoch, ktoré pridelil členský štát 
v súlade s UNFCCC podľa typu 
finančného nástroja a kanála, ako sú 
bilaterálne, regionálne alebo iné 
multilaterálne kanály; 

iii) kvantitatívne informácie o finančných 
tokoch na základe tzv. „Rio-markerov“ pre 
pomoc súvisiacu so zmierňovaním zmeny 
klímy a adaptáciou na túto zmenu („Rio-
markery“), ktoré zaviedla Skupina pre 
rozvojovú pomoc (Development 
Assistance Group, DAG) organizácie 
OECD a metodické informácie týkajúce sa 
uplatňovania metodiky Rio-markerov vo 
vzťahu ku zmene klímy; 

iii) kvantitatívne informácie o finančných 
tokoch buď cez projektovú alebo 
rozpočtovú podporu na základe tzv. „Rio-
markerov“ pre pomoc súvisiacu so 
zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou 
na túto zmenu („Rio-markery“), ktoré 
zaviedla Skupina pre rozvojovú pomoc 
(Development Assistance Group, DAG) 
organizácie OECD a metodické informácie 
týkajúce sa uplatňovania metodiky Rio-
markerov vo vzťahu ku zmene klímy, 
pričom sa rozlišuje financovanie opatrení 
na znižovanie emisií a činnosťami 
v oblasti odlesňovania a degradácie lesov 
(REDD+) od iných finančných tokov.; 

iv) podrobné informácie o pomoci, ktorú 
poskytuje verejný či súkromný sektor 
rozvojovým krajinám, ktoré sú zvlášť 

iv) podrobné informácie o pomoci, ktorú 
poskytuje verejný či súkromný sektor 
rozvojovým krajinám, ktoré sú zvlášť 
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citlivé na účinky zmeny klímy, na účely 
adaptácie na tieto účinky; 

citlivé na účinky zmeny klímy, na účely 
adaptácie na tieto účinky, s uvedením 
prijímajúcej krajiny, sektora a druhu 
činnosti; 

v) podrobné informácie o pomoci, ktorú 
rozvojovým krajinám poskytuje verejný či 
súkromný sektor na účely zmiernenia 
emisií skleníkových plynov; 

v) podrobné informácie o pomoci, ktorú 
rozvojovým krajinám poskytuje verejný či 
súkromný sektor na účely zmiernenia 
emisií skleníkových plynov, s uvedením 
prijímajúcej krajiny, sektora a druhu 
činnosti; 

 va) podrobné informácie o nových a 
dodatočných súkromných finančných 
tokoch stimulovaných bilaterálnymi 
finančnými prostriedkami v oblasti klímy, 
ktoré sú určené na činnosti spojené 
so zmierňovaním zmeny klímy 
a s prispôsobovaním sa tejto zmene 
v rozvojových krajinách, a o politikách 
a opatreniach na podporu zvýšenia 
súkromných investícií do týchto činností 
v tých rozvojových krajinách, ktoré sú 
zmluvnými stranami UNFCCC, a to 
vrátane informácií o sumách, využívaní 
takýchto finančných prostriedkov na 
prispôsobovanie sa zmene klímy, jej 
zmierňovanie alebo znižovanie emisií z 
odlesňovania a degradácie lesov 
(REDD+), o prijímajúcej krajine, odvetví 
a druhu činnosti a druhu finančných 
prostriedkov alebo nástrojov na získanie 
či stimuláciu takýchto finančných 
prostriedkov; 

b) informácie o činnostiach členských 
štátov súvisiacich s odovzdávaním 
technológií rozvojovým krajinám podľa 
UNFCCC a o odovzdaných technológiách 
za rok X-1, informácie o plánovaných 
činnostiach súvisiacich s odovzdávaním 
technológií rozvojovým krajinám podľa 
UNFCCC a o technológiách, ktoré sa majú 
preniesť, za rok X a nasledujúce roky. 
Súčasťou týchto informácií by mali byť 
informácie o tom, či boli odovzdané 
technológie použité na zmiernenie účinkov 
zmeny klímy alebo na adaptáciu na tieto 
účinky, informácie o prijímajúcej krajine, 
množstve poskytnutej podpory a type 
odovzdanej technológie. 

b) informácie o činnostiach členských 
štátov súvisiacich s odovzdávaním 
technológií rozvojovým krajinám v súlade 
s UNFCCC a o odovzdaných 
technológiách za rok X-1, informácie 
o plánovaných činnostiach súvisiacich 
s odovzdávaním technológií rozvojovým 
krajinám a o technológiách, ktoré sa majú 
preniesť, za rok X a nasledujúce roky. 
Súčasťou týchto informácií by mali byť 
informácie o tom, či boli odovzdané 
technológie použité na zmiernenie účinkov 
zmeny klímy alebo na adaptáciu na tieto 
účinky, informácie o prijímajúcej krajine, 
množstve poskytnutej podpory, zdroji 
financovania z verejného alebo 
súkromného sektora, sektore a type 
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odovzdanej technológie a rozlišujúce 
činnosti, ktoré vykonáva verejný a 
súkromný sektor. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 
 
Návrh nariadenia 
Článok 17 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 17a 

 Nahlasovanie informácií o finančnej 
podpore a odovzdávaní technologií 

rozvojovým krajinám Komisiou 

 Komisia stanoví usmernenia a prijme 
spoločný vzor v tabuľkovom formáte 
v súlade s požiadavkami nahlasovania 
stanovenými v rámci UNFCCC s cieľom 
zabezpečiť porovnateľnosť nahlasovania 
podľa tohto článku. 

 Komisia do 15. marca každého roku („rok 
X“) informuje pomocou spoločného vzoru 
Európsky parlament a Radu o finančnej 
podpore a transfere technológií do 
rozvojových krajín prostredníctvom 
rozpočtu, nástrojov a fondov Únie, najmä 
fondu pre klímu a biodiverzitu. 

 S cieľom zaistiť transparentnosť 
celkového záväzku Únie v oblasti 
financovania Komisia do 15. júna 
každého roku sprístupní verejnosti 
prostredníctvom spoločnej internetovej 
platformy súhrnné informácie Únie za rok 
X-1.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 
Článok 18 – odsek 1 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) podrobné odôvodnenie v zmysle článku 
6 ods. 2 rozhodnutia č. 406/2009/ES;  

a) sumu kreditov využívaných v súlade s 
článkom 6 ods. 2 rozhodnutia 
č. 406/2009/ES a podrobné odôvodnenie 
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požadované podľa tohto článku;  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 
Článok 18 – odsek 1 – písmeno d 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

d) informácie uvedené v článku 6 ods. 1 
písm. b) smernice č. 406/2009/ES 
a informácie o tom, ako ich nákupná 
politika podporuje dosiahnutie 
medzinárodnej dohody o zmene klímy. 

d) informácie uvedené v článku 6 ods. 1 
písm. b) rozhodnutia č. 406/2009/ES 
a dôkaz o súlade s článkom 11b ods. 6 
smernice 2003/87/ES, pokiaľ ide 
o činnosti spojené s projektom výroby 
elektrickej energie z vodnej energie 
s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 
MW, a informácie o tom, ako ich nákupná 
politika podporuje dosiahnutie 
medzinárodnej dohody o zmene klímy; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 
Článok 18 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 da) informácie o tom, ako využívanie 
kreditov dopĺňa úsilie v oblasti znižovania 
emisií na vnútroštátnej úrovni pod ich 
historické základné hodnoty.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Komisia prijme spoločné vzory 
nahlasovania podľa písmen b), c) a d) 
prvého pododseku, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť a porovnateľnosť 
nahlasovania. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 
Článok 18 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Členské štáty sprístupnia verejnosti 
správy predložené Komisii podľa tohto 
článku. 

4. Členské štáty sprístupnia verejnosti 
správy predložené Komisii podľa tohto 
článku. Komisia sprístupní verejnosti 
súhrnné informácie Únie, a to v ľahko 
prístupnej podobe.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 
Článok 20 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Počínajúc údajmi nahlásenými za rok 
2013 bude Komisia vykonávať ročné 
odborné preskúmanie údajov 
vnútroštátnych inventárov predložených 
členskými štátmi podľa článku 7 ods. 2 
tohto nariadenia s cieľom monitorovať, ako 
sa členským štátom darí dosahovať 
zníženie alebo obmedzenie emisií 
skleníkových plynov podľa článku 3 
rozhodnutia č. 406/2009/ES a všetky ďalšie 
ciele znižovania alebo obmedzovania 
emisií skleníkových plynov stanovené 
v právnych predpisoch Únie. 

2. Počínajúc údajmi nahlásenými za rok 
2013 bude Komisia vykonávať ročné 
odborné preskúmanie údajov 
vnútroštátnych inventárov predložených 
členskými štátmi podľa článku 7 ods. 2 
tohto nariadenia s cieľom monitorovať, ako 
sa členským štátom darí dosahovať 
zníženie alebo obmedzenie emisií 
skleníkových plynov podľa článku 3 
rozhodnutia č. 406/2009/ES a všetky ďalšie 
ciele znižovania alebo obmedzovania 
emisií skleníkových plynov stanovené 
v právnych predpisoch Únie. Členské štáty 
sa v plnej miere zúčastnia tohto procesu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 
Článok 20 – odsek 3 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) v prípade potreby výpočet výsledných 
technických opráv. 

c) v prípade potreby po konzultácii 
s členskými štátmi výpočet výsledných 
potrebných technických opráv. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 
Článok 20 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Komisia prijme vykonávací akt s cieľom 
stanoviť celkový súčet emisií za relevantný 
rok vyplývajúci z opravených 
inventarizačných údajov pre každý členský 
štát po dokončení príslušného ročného 
preskúmania. 

5. Komisia prijme vykonávacie akty 
s cieľom stanoviť celkový súčet emisií za 
relevantný rok vyplývajúci z opravených 
inventarizačných údajov pre každý členský 
štát po dokončení príslušného ročného 
preskúmania. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 30 ods. 2.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia každý rok na základe 
informácií predložených v článkoch 7, 8, 
11 a 15 až 18 tohto nariadenia a po 
konzultácii s členskými štátmi posúdi 
pokrok, ktorý Únia a jej členské štáty 
dosiahli pri plnení nasledujúcich záväzkov 
s cieľom zistiť, či je tento pokrok 
postačujúci: 

1. Komisia každý rok na základe 
informácií predložených v článkoch 7, 8, 
11, 14 a 15 až 18 tohto nariadenia a po 
konzultácii s členskými štátmi posúdi 
pokrok, ktorý Únia a jej členské štáty 
dosiahli pri plnení nasledujúcich záväzkov 
s cieľom zistiť, či je tento pokrok 
postačujúci: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 
 
Návrh nariadenia 
Článok 22 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 ba) dlhodobý cieľ v oblasti klímy a 
nákladovo efektívny postup vrátane 
medzníkov interného zníženia emisií do 
roku 2030 a 2040;  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 
Článok 22 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Komisia každé dva roky posúdi celkový 
vplyv leteckej dopravy na celosvetovú 
klímu (vrátane vplyvu emisií iných plynov 
ako CO2, ako sú napríklad oxidy dusíka, 
a iných účinkov, ako je zväčšovanie 
riasovitých oblakov) na základe údajov 
o emisiách poskytnutých členskými štátmi 
podľa článku 7 tohto nariadenia a zlepší 
túto kvantifikáciu odkazom na vedecký 
pokrok a údaje z leteckej dopravy. 

2. Komisia každý rok posúdi celkový vplyv 
leteckej dopravy na celosvetovú klímu 
(vrátane vplyvu emisií iných plynov ako 
CO2, ako sú oxidy dusíka, a iných účinkov, 
ako je zväčšovanie riasovitých oblakov) na 
základe údajov o emisiách poskytnutých 
členskými štátmi podľa článku 7 tohto 
nariadenia a zlepší túto kvantifikáciu 
prostredníctvom modelovania a údajov 
z leteckej dopravy. Komisia pravidelne 
upravuje modelovanie, a to najmä 
vzhľadom na vedecký pokrok.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 
Článok 22 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Komisia do 31. októbra každého roka 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu obsahujúcu súhrn záverov posúdení 
podľa odsekov 1 a 2 tohto článku. 

3. Komisia do 31. októbra každého roka 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu obsahujúcu súhrn záverov posúdení 
podľa odsekov 1 a 2 tohto článku. V prvej 
správe a prípadne i ďalších správach 
Komisia s ohľadom na strednodobé 
a dlhodobé ciele Únie v oblasti klímy 
analyzuje dôsledky prijatia 20-ročného 
časového horizontu v prípade metánu pre 
príslušné politiky a opatrenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 
Článok 28 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Článok 28 vypúšťa sa 

Zrušenie alebo zmena a doplnenie 
povinností 

 

Komisia je splnomocnená prijímať  
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delegované akty v súlade s článkom 29 
tohto nariadenia s cieľom zrušiť články 4 
až 7, 10 až 12, 14, 15, 17 a 19 tohto 
nariadenia alebo akúkoľvek ich časť 
alebo zmeniť a doplniť tie isté články v 
prípade, že dôjde k záveru, že 
medzinárodným alebo iným vývojom 
vznikne situácia, keď povinnosti podľa 
týchto článkov prestali byť potrebné, 
primerané zodpovedajúcim prínosom 
alebo nespĺňajú či zdvojujú požiadavky na 
nahlasovanie podľa UNFCCC. Žiadny 
akt prijatý podľa tohto článku nesmie 
spôsobiť, že povinnosti nahlasovania na 
úrovni Únie a medzinárodnej úrovni ako 
celok budú pre členské štáty spojené s 
väčším bremenom. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 
Článok 30 – odsek 1 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 
182/2011. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 
Príloha I – nadpis 7 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Emisie sadzových častíc 

 
 
 
 
 
 
 


