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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa všeobecne zastáva zníženia emisií 
skleníkových plynov a hlási sa k dvom kľúčovým cieľom stanoveným Európskou radou:

– znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 minimálne o 20 %, prípadne o 30 %, 
ak sa uzavrie medzinárodná dohoda, v rámci ktorej sa ostatné rozvinuté krajiny 
zaviažu k „porovnateľnému zníženiu emisií a hospodársky vyspelejšie rozvojové 
krajiny k príspevku primeranému ich zodpovednosti a možnostiam“,

– zabezpečiť 20 % podiel obnoviteľných zdrojov energie v rámci spotreby energie 
Európskej únie do roku 2020.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko však zdôrazňuje, že úsilie znížiť emisie 
skleníkových plynov musí byť úsilím globálnym. Prispieť by mali všetky krajiny, a preto 
Komisia musí podniknúť všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila dosiahnutie 
medzinárodnej dohody so širokou pôsobnosťou.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s Komisiou, že úsilie každého 
členského štátu prispieť k splneniu záväzku Spoločenstva znížiť emisie skleníkových plynov 
do roku 2020 prostredníctvom obmedzenia emisií skleníkových plynov pochádzajúcich 
zo zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje systém obchodovania s emisiami (ETS) v EÚ, by malo byť 
úsilím spoločným.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje návrh Komisie, ktorého cieľom je 
určiť príspevok členských štátov k splneniu záväzku Spoločenstva znížiť emisie skleníkových 
plynov od roku 2013 do roku 2020 pre emisie skleníkových plynov pochádzajúce zo zdrojov, 
na ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES (t. j. zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje ETS v EÚ). 
Návrh umožňuje vyhodnotenie dosiahnutého zníženia emisií vyplývajúceho z vykonávania 
tohto rozhodnutia. Takisto podporuje flexibilitu, ktorá sa členským štátom poskytuje tým, že 
sa umožňuje použitie certifikovaných znížení emisií vyplývajúcich z projektov čistých 
rozvojových mechanizmov podľa článku 12 Kjótskeho protokolu a z činností v oblasti 
znižovania emisií v tretích krajinách v rámci uskutočňovania tohto úsilia. 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa však obáva, že systém by mohol narušiť 
hospodársku súťaž v rámci EÚ, ak ho členské štáty neimplementujú podobným spôsobom. 
Okrem toho podniky z EÚ môžu utrpieť aj v medzinárodnej konkurencii. 

Z týchto dôvodov sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že Komisia by 
mala neprestajne sledovať celoeurópske a medzinárodné vplyvy na hospodársku súťaž 
a predložiť Európskemu parlamentu celkovú správu o týchto otázkach do roku 2016.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 
podávajú správu o aspektoch týkajúcich 
sa hospodárskej súťaže a vykazujú svoje 
ročné emisie vyplývajúce z vykonávania 
článku 3 a využívania kreditov v súlade 
s článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Každé dva roky po prijatí tohto 
rozhodnutia Komisia vypracuje správu, 
v ktorej zhodnotí, ako realizácia záväzkov 
členských štátov podľa tohto rozhodnutia 
ovplyvnila hospodársku súťaž na 
vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej 
úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Mechanizmus zhody

V prípade, že emisie skleníkových plynov 
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členského štátu zo zdrojov, na ktoré sa 
nevzťahuje smernica 2003/87/ES, 
presiahnu ročnú hraničnú hodnotu emisií 
skleníkových plynov podľa článku 3 tohto 
rozhodnutia, zaplatí daný členský štát 
sankciu za nadmerné emisie, ktorá sa 
rovná sume podľa článku 16 smernice 
2003/87/ES. Sankcie za nadmerné emisie 
sa platia do fondu Spoločenstva určeného 
na financovanie opatrení na zmiernenie 
zmeny klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úpravy platné po uzatvorení budúcej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy

Uzatvorenie budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy

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.

Do šiestich mesiacov po uzatvorení 
medzinárodnej dohody o zmene klímy, 
ktorá povedie k povinným zníženiam 
presahujúcim limity stanovené v článku 3, 
predloží Komisia návrh právneho 
predpisu o tom, akým spôsobom má každý 
členský štát prispievať k ďalšiemu úsiliu 
Spoločenstva o zníženie emisií, ktorý sa 
prijme v súlade s postupom stanoveným 
v článku 251 Zmluvy.

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 
Spoločenstvo, vynásobené podielom 
celkových znížení emisií skleníkových 
plynov Spoločenstva pre rok 2020, na 
ktorých sa podieľajú členské štáty 
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prostredníctvom znížení emisií 
skleníkových plynov zo zdrojov, na ktoré 
sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
podľa článku 3.
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.
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.
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.

Odôvodnenie

Reakcie na ukončenie rokovaní o medzinárodnej dohode nemajú byť automatické, ale musia 
byť predmetom politického hodnotenia a rozhodovania. Rozdelenie dodatočného úsilia by 
malo byť navyše založené na výsledku medzinárodných rokovaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vypracuje hodnotiacu správu o 
vykonávaní tohto rozhodnutia. Komisia 
predloží túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 31. októbra 2016 
spolu s priloženými prípadnými návrhmi.

Komisia vypracuje hodnotiacu správu o 
vykonávaní tohto rozhodnutia. V tejto 
správe sa tiež zhodnotí, ako vykonávanie 
tohto rozhodnutia ovplyvnilo hospodársku 
súťaž na vnútroštátnej, európskej 
a medzinárodnej úrovni. Komisia predloží 
túto správu Európskemu parlamentu a 
Rade do 31. októbra 2016 spolu 
s priloženými prípadnými návrhmi.
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