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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky systém obchodovania s emisiami (EÚ ETS) začal fungovať 1. januára 2005 
a vzhľadom na svoju schopnosť docieliť absolútne zníženie emisií ekonomicky účinným 
spôsobom predstavuje jeden z najdôležitejších nástrojov politiky EÚ v oblasti zmeny klímy. 
Návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa pôvodná smernica, vypracovala Komisia na žiadosť 
Európskej rady s cieľom zvýšiť istotu a predvídateľnosť systému obchodovania s emisiami. 
Cieľom návrhu smernice je predovšetkým kodifikácia pojmu spaľovacie zariadenie a tým 
pádom aj ukončenie nejednotného uplatňovania rozsahu pôsobnosti smernice, ktorý by mal 
byť rozšírený o nové sektory a plyny na obdobie po roku 2013. Obchodovanie s emisiami 
skleníkových plynov sa týka najmä vlád štátov a regionálnych zoskupení krajín. Na prvý 
pohľad sa priamo netýka regionálnych orgánov na nižšej ako národnej úrovni. Ide však o 
veľmi obmedzený pohľad. Spaľovacie zariadenia uvádzané na trh sa nevyhnutne nachádzajú 
v niektorom regióne členského štátu a účinnosť týchto zariadení z pohľadu úsilia prispôsobiť 
sa meniacim sa zdrojom energie a závislosť tohto členského štátu od obchodovania so 
skleníkovými plynmi alebo pokračovanie v tomto obchodovaní budú mať priamy vplyv na 
miestne životné prostredie, hospodársky rozvoj štátu, ako aj sociálnu súdržnosť a úroveň 
zamestnanosti.

Návrh Komisie je veľmi precíznym dokumentom na vysokej technickej úrovni, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť medzinárodných dohôd.

Ako mnohokrát uviedla komisárka Hübner, podľa nových pravidiel zohráva európska politika 
regionálneho rozvoja v programovacom období 2007 – 2013 významnú úlohu pri financovaní 
a podpore trvalo udržateľnej, konkurencieschopnej a bezpečnej energie. V rámci kohéznej 
politiky sa v období 2007 – 2013 pripravuje zvýšenie už aj tak významného príspevku na 
splnenie cieľa zaistiť ešte bezpečnejšie a udržateľnejšie zdroje energie. Konkrétne bola na 
investície do obnoviteľných energií a energetickej účinnosti pridelená suma 15,2 miliardy 
EUR z prostriedkov kohéznej politiky.

Vzhľadom na tieto veľké investície a s cieľom umožniť príslušným regiónom sledovať vzťah 
medzi investíciami realizovanými prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ a výkonom 
spaľovacích zariadení umiestnených v regiónoch, ktoré majú z týchto investícií úžitok, 
spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby sa regionálnym orgánom 
a orgánom miestnej správy zodpovedným za prostriedky na regionálny rozvoj poskytovali 
informácie:

 o obchodných transakciách uskutočnených zariadeniami na svojom území, aby mohli 
posúdiť vplyv výdavkov regionálneho fondu zameraných na pomoc spoločnostiam 
prevádzkujúcim tieto zariadenia pri prestavbe technológie na využívanie čistých 
a/alebo obnoviteľných zdrojov.

Parlament nedávno poukázal na skutočnosť1, že mnohé regióny Únie, predovšetkým tie, 
ktorých veľká časť príjmov pochádza z turistického ruchu, sú do veľkej miery závislé od 
dostupnosti lacnej leteckej dopravy, ktorá je podmienkou úspechu tohto významného 
odvetvia. Krajiny ako Cyprus, Grécko, Malta a najvzdialenejšie regióny Únie majú preto 
                                               
1 Pozri správu p. Sudreovej o stratégii pre najvzdialenejšie regióny
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záujem o dosiahnutie spravodlivej rovnováhy medzi potrebou zabezpečiť prijatie účinných 
opatrení na zmiernenie účinkov zmeny klímy a trvalo udržateľnou lacnou leteckou dopravou.

Na záver je potrebné podotknúť, že skúsenosti z prvého obdobia obchodovania naznačujú, že 
ceny povolení sa môžu dramaticky meniť, čo vedie k neistote tých, ktorí uvažujú o 
investovaní do úspory energie alebo projektov v oblasti obnoviteľnej energie, v dôsledku 
čoho sa takéto investície stávajú menej atraktívnymi.  Súčasťou nového systému by mali byť 
opatrenia na zabránenie špekuláciám, ktoré môžu mať vysoko škodlivé účinky, ako tomu 
v súčasnosti nasvedčuje situácia na iných trhoch od potravín až po ropu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj 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 smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave ako 
k ostatným priemyselným odvetviam, ktoré 
dočasne využívajú bezplatné kvóty, a nie 
ako k výrobcom elektrickej energie. To 
znamená, že je potrebné prideliť 80 % 
bezplatných kvót v roku 2013, no potom sa 
množstvo bezplatne pridelených kvót pre 
odvetvie leteckej dopravy bude musieť 
každoročne znižovať o rovnaké množstvo 
a v roku 2020 sa už bezplatné kvóty 
nebudú prideľovať. Spoločenstvo a jeho 
členské štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 
preskúmania systému Spoločenstva.]

(33) [Pokiaľ ide o postup, ktorý sa má 
prijať na prideľovanie kvót, je potrebné 
pristupovať k leteckej doprave tak, aby sa 
zohľadnila jej schopnosť nájsť v 
strednodobom až dlhodobom horizonte 
náhradné palivá. To znamená, že je 
potrebné prideliť 80 % bezplatných kvót 
v roku 2013, no potom sa množstvo 
bezplatne pridelených kvót pre odvetvie 
leteckej dopravy bude musieť každoročne 
znižovať o rovnaké množstvo a v roku 
2020 sa už bezplatné kvóty nebudú 
prideľovať. Spoločenstvo a jeho členské 
štáty by sa mali naďalej snažiť 
o dosiahnutie dohody v otázke globálnych 
opatrení na zníženie emisií skleníkových 
plynov v leteckej doprave a preskúmať 
situáciu v tomto odvetví v rámci ďalšieho 
preskúmania systému Spoločenstva.
Uplatňovaniu tejto smernice na 
najvzdialenejšie regióny Európskej únie 
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a ostrovy vrátane malých ostrovných 
členských štátov musí predchádzať 
hodnotenie vplyvu. Ak sa v tomto 
hodnotení vplyvu ukáže, že uplatňovanie 
tejto smernice môže mať negatívne 
sociálne a ekonomické dôsledky, Komisia 
prijme opatrenia na ich zmiernenie.]

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Zatiaľ čo potenciál systému 
Spoločenstva potvrdzujú skúsenosti z 
prvého obdobia obchodovania 
a dokončenie národných alokačných 
plánov bude pre druhé obdobie 
obchodovania znamenať významné 
zníženie emisií do roku 2012, pri 
preskúmaní sa potvrdilo, že je nevyhnutné 
zabezpečiť lepšie harmonizovaný systém 
obchodovania s emisiami, aby sa lepšie 
využili výhody, ktoré poskytuje systém 
obchodovania s emisiami, aby sa zabránilo 
narušeniam vnútorného trhu a aby sa
uľahčilo prepojenie jednotlivých systémov 
obchodovania s emisiami. Okrem toho je 
potrebné zabezpečiť lepšiu predvídateľnosť 
a rozšíriť rozsah pôsobnosti systému 
začlenením nových odvetví a nových 
plynov s cieľom posilniť signál ceny oxidu 
uhličitého tak, aby sa podnietili potrebné 
investície a ponúknuť nové možnosti 
zníženia emisií, čo bude viesť k nižším 
celkovým nákladom na zníženie a zvýšeniu 
efektívnosti systému.

(7) Zatiaľ čo potenciál systému 
Spoločenstva potvrdzujú skúsenosti z 
prvého obdobia obchodovania a 
dokončenie národných alokačných plánov 
bude pre druhé obdobie obchodovania 
znamenať významné zníženie emisií do 
roku 2012, pri preskúmaní sa potvrdilo, že 
je nevyhnutné zabezpečiť lepšie 
harmonizovaný systém obchodovania s 
emisiami, aby sa lepšie využili výhody, 
ktoré poskytuje systém obchodovania s 
emisiami, obmedzil priestor na špekulácie,
zabránilo narušeniam vnútorného trhu a 
uľahčilo prepojenie jednotlivých systémov 
obchodovania s emisiami. Okrem toho je 
potrebné zabezpečiť lepšiu predvídateľnosť 
a rozšíriť rozsah pôsobnosti systému 
začlenením nových odvetví a nových 
plynov s cieľom posilniť signál ceny oxidu 
uhličitého tak, aby sa podnietili potrebné 
investície a ponúknuť nové možnosti 
zníženia emisií, čo bude viesť k nižším 
celkovým nákladom na zníženie a zvýšeniu 
efektívnosti systému.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 11 - odsek Ia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty a Komisia zabezpečujú, 
aby sa regionálnym orgánom poskytovali 
príslušné informácie o zariadeniach na 
ich území, ktoré im umožnia posúdiť 
účinok prostriedkov z Európskeho fondu 
pre regionálny rozvoj alebo Kohézneho 
fondu, vynaložených na pomoc podnikom 
prevádzkujúcim zariadenia pri prestavbe 
svojich technológií na využívanie čistých 
alebo obnoviteľných zdrojov energie.

Or. en
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