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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o úsilí členských štátov znížiť 
emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov do roku 2020
(KOM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0017),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0041/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre 
regionálny rozvoj (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

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

3. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Podľa názoru Spoločenstva, ktorý 
nedávno vyjadrila Rada pre životné 
prostredie na svojom zasadnutí 5. 
novembra 2007 v Bruseli, by na splnenie 
tohto cieľa globálne zvýšenie priemernej 
ročnej teploty zemského povrchu nemalo 
presahovať 2° C v porovnaní s 
predindustriálnymi úrovňami, čo znamená, 
že celkové emisie skleníkových plynov by 
sa mali do roku 2050 znížiť aspoň o 50 % 
oproti úrovni z roku 1990. Na dosiahnutí 

(2) Podľa názoru Spoločenstva, ktorý 
nedávno vyjadrila Rada pre životné 
prostredie na svojom zasadnutí 5. 
novembra 2007 v Bruseli, by na splnenie 
tohto cieľa globálne zvýšenie priemernej 
ročnej teploty zemského povrchu nemalo 
presahovať 2° C v porovnaní s úrovňami 
pred industrializáciou, čo znamená, že 
celkové emisie skleníkových plynov by sa 
mali do roku 2050 znížiť aspoň o 50 % 
oproti úrovni z roku 1990. Na dosiahnutí 
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tohto zníženia emisií by sa mali podieľať 
všetky odvetvia hospodárstva. Rozvinuté 
krajiny by mali naďalej zohrávať vedúcu 
úlohu, pričom by sa zaviazali spoločne 
znižovať svoje emisie skleníkových plynov 
do roku 2020 rádovo od 30 % v porovnaní 
s rokom 1990.

tohto zníženia emisií by sa mali podieľať 
všetky odvetvia hospodárstva. Rozvinuté 
krajiny by mali naďalej zohrávať vedúcu 
úlohu, pričom by sa zaviazali spoločne 
znižovať svoje emisie skleníkových plynov 
do roku 2020 rádovo o 30 % v porovnaní 
s rokom 1990 a rádovo o 80 % od roku 
2050.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES, sa ustanovil 
systém pre obchodovanie s emisnými 
kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, ktorý sa vzťahuje na určité 
odvetvia hospodárstva. Aby sa cieľ znížiť 
emisie skleníkových plynov do roku 2020 
o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 
1990 dosiahol čo najhospodárnejšie, na 
dosiahnutí tohto zníženia emisií by sa mali 
podieľať všetky odvetvia hospodárstva 
Členské štáty by preto mali vykonávať 
ďalšie stratégie a opatrenia v úsilí viac 
obmedziť emisie skleníkových plynov zo 
zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES.

(5) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES, sa ustanovil 
systém pre obchodovanie s emisnými 
kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, ktorý sa vzťahuje na určité 
odvetvia hospodárstva. Aby sa cieľ znížiť 
emisie skleníkových plynov do roku 2020 
o 30% v porovnaní s úrovňami z roku 1990
alebo o 20 % v prípade, že dôjde k 
odloženiu komplexnej dohody pre obdobie 
po roku 2012, dosiahol čo 
najhospodárnejšie, na dosiahnutí tohto 
zníženia emisií by sa mali podieľať všetky 
odvetvia hospodárstva vrátane 
medzinárodnej námornej dopravy.
Členské štáty by preto mali vykonávať 
ďalšie stratégie a opatrenia v úsilí viac 
obmedziť emisie skleníkových plynov zo 
zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES.

Or. en
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Odôvodnenie

V 4. hodnotiacej správe Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC) sa dospelo k záveru, 
že na dosiahnutie 50 % pravdepodobnosti obmedzenia globálneho otepľovania do 2 oC 
v porovnanú s úrovňami pred industrializáciou, musia priemyselne rozvinuté krajiny znížiť 
svoje emisie o 25 – 40 % v porovnaní s rokom 1990. Cieľ zníženia o 30 % opakovane 
potvrdili hlavy štátov a mal by byť východiskovým bodom pre plánovanie opatrení členských 
štátov na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Emisie skleníkových plynov z odvetví, 
ktoré nie sú pokryté smernicou 
2003/87/ES, by sa mali naďalej ročne 
znižovať lineárnym spôsobom aj po roku 
2020, čím by sa dosiahlo zníženie týchto 
emisií o 80 % v porovnaní s rokom 1990, 
pričom konečným cieľom je odstránenie 
emisií skleníkových plynov vznikajúcich 
používaním fosílnych palív v rámci 
Európskej únie. Komisia musí do roku 
2012 prehodnotiť primeranosť tohto 
cieľa pričom zohľadní medzinárodné 
záväzky EÚ, najnovšie klimatologické 
poznatky týkajúce sa citlivosti zmien klímy 
a ich rozsahu, ktorým vzniká potreba 
znižovania emisií skleníkových plynov na 
odvrátenie akýchkoľvek nebezpečných 
antropogénnych interferencií 
s klimatickým systémom, a v prípade 
potreby predložiť návrhy zamerané na 
rozloženie cieľa medzi členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Európska rada v marci 2007 naznačila, že do roku 2050 sú v priemyselne rozvinutých 
krajinách potrebné zníženia v rozmedzí 60 – 80 %. Na dosiahnutie týchto znížení musia mať 
členské štáty vytvorené dlhodobé politiky vo viacerých odvetviach, napr. v oblasti bývania, 
využívania pôdy, dopravy, aby sa zabránilo ďalším investíciám do infraštruktúr, ktoré nie sú 
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zlučiteľné s cieľmi ochrany klímy. Je to aj v súlade s návrhom ETS, ktorý tiež zahŕňa postup 
znižovania po roku 2020. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by mali mať možnosť 
používať kredity za znižovanie emisií 
skleníkových plynov, ktoré boli vydané na 
zníženia emisií a ktoré budú dosiahnuté 
počas obdobia rokov 2008 až 2012 a ktoré 
sú výsledkom typov projektov, ktoré počas 
tohto obdobia prijali všetky členské štáty. 
Členské štáty by takisto mali mať možnosť 
používať kredity znižovania emisií 
skleníkových plynov na znižovania, ktoré 
sa budú realizovať po období rokov 2008 
až 2012 a ktoré sú výsledkom projektov, 
ktoré boli zaregistrované a vykonané počas 
obdobia rokov 2008 až 2012, a výsledkom 
typov projektov („kategórie projektu“), 
ktoré prijali všetky členské štáty počas 
tohto obdobia.

(10) Členské štáty by mali mať možnosť 
používať kredity za znižovanie emisií 
skleníkových plynov, ktoré boli vydané na 
zníženia emisií a ktoré budú dosiahnuté 
počas obdobia rokov 2008 až 2012 a ktoré 
sú výsledkom typov projektov 
obnoviteľnej energie a účinnosti na 
strane dopytu, okrem projektov veľkých 
vodných elektrární, ktoré počas tohto 
obdobia prijali všetky členské štáty. 
Členské štáty by takisto mali mať možnosť 
používať kredity znižovania emisií 
skleníkových plynov na znižovania, ktoré 
sa budú realizovať po období rokov 2008 
až 2012 a ktoré sú výsledkom projektov, 
ktoré boli zaregistrované a vykonané počas 
obdobia rokov 2008 až 2012, a výsledkom 
typov projektov obnoviteľnej energie 
a účinnosti na strane dopytu („kategórie 
projektu“), okrem projektov veľkých 
vodných elektrární, ktoré prijali všetky 
členské štáty počas tohto obdobia.

Or. en

Odôvodnenie
Bolo by nedôsledné, keby sa priemyselnému odvetviu, pri ktorom existuje možnosť úniku CO2, 
umožnili kompenzácie, ak sa na ochranu toho istého odvetvia plánujú osobitné opatrenia 
v rámci ETS. Uznanie kreditov z investícií CDM v týchto odvetviach by de facto vytvorilo 
finančné stimuly v prospech únikov CO2.



PR\726643SK.doc 9/36 PE407.712v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V najmenej rozvinutých krajinách 
(NRK) sa realizovalo veľmi málo 
projektov v rámci mechanizmu čistého 
rozvoja (CDM). Keďže Spoločenstvo 
podporuje spravodlivé rozdelenie projektov 
CDM, vrátane prostredníctvom Komisiou 
vytvorenej globálnej aliancie proti zmene 
klímy , je vhodné poskytnúť ubezpečenie o 
prijateľnosti kreditov z projektov, ktoré sa 
začnú uskutočňovať až po období rokov 
2008 až 2012 v najmenej rozvinutých 
krajinách, patriacich medzi projekty, ktoré 
prijmú všetky členské štáty Spoločenstva 
počas obdobia rokov 2008 až 2012. Táto 
prijateľnosť by mala pokračovať buď do 
roku 2020, alebo do prijatia dohody so 
Spoločenstvom, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr.

(11) V najmenej rozvinutých krajinách 
(NRK) sa realizovalo veľmi málo 
projektov v rámci mechanizmu čistého 
rozvoja (CDM). Keďže Spoločenstvo 
podporuje spravodlivé rozdelenie projektov 
CDM, vrátane prostredníctvom Komisiou 
vytvorenej globálnej aliancie proti zmene 
klímy, je vhodné poskytnúť ubezpečenie o 
prijateľnosti kreditov z projektov, ktoré sa 
začnú uskutočňovať až po období rokov
2008 až 2012 v najmenej rozvinutých 
krajinách, patriacich medzi projekty 
obnoviteľnej energie a účinnosti na 
strane dopytu, okrem projektov veľkých 
vodných elektrární, prijaté všetkými 
členskými štátmi Spoločenstva počas 
obdobia rokov 2008 až 2012. Táto 
prijateľnosť by mala pokračovať buď do 
roku 2020, alebo do prijatia dohody so 
Spoločenstvom, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné, keby sa priemyselnému odvetviu, pri ktorom existuje možnosť úniku CO2, 
umožnili kompenzácie, ak sa na ochranu toho istého odvetvia plánujú osobitné opatrenia 
v rámci ETS. Uznanie kreditov z investícií CDM v týchto odvetviach by de facto vytvorilo 
finančné stimuly v prospech únikov CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Na poskytnutie väčšej flexibility a na 
podporu udržateľného rozvoja 

vypúšťa sa
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v rozvojových krajinách členské štáty by 
mali mať možnosť používať dodatočné 
kredity z projektov prostredníctvom dohôd 
uzatvorených Spoločenstvom s tretími 
krajinami. Bez budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy, v ktorej sa určí 
pridelené množstvo pre rozvinuté krajiny, 
spoločne vykonávané projekty nebudú 
môcť po roku 2012 pokračovať. Kredity 
za znižovanie emisií skleníkových plynov 
pochádzajúce z týchto projektov by sa 
však mohli aj naďalej uznávať 
prostredníctvom dohôd s tretími 
krajinami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Je dôležité, aby si členské štáty 
zachovali možnosť používať kredity CDM, 
keďže sa tak pomôže zaistiť trh pre tieto 
kredity po roku 2012. Aby sa zaistil tento 
trh a ďalšie znižovanie emisií skleníkových 
plynov v rámci EÚ, zároveň podporilo 
vykonávanie cieľov Spoločenstva 
v oblastiach obnoviteľnej energie, 
energetickej bezpečnosti, inovácií a 
konkurencieschopnosti sa navrhuje 
povoliť, aby členské štáty až do 
uzatvorenia ďalšej medzinárodnej dohody 
o zmene klímy ročne použili kredity zo 
znižovania emisií skleníkových plynov 
z projektov v tretích krajinách až do výšky 
3 % emisií každého členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005. Toto množstvo sa rovná 
tretine úsilia o zníženie emisií v roku 
2020. Členským štátom by sa malo povoliť 
previesť nevyužitú časť tohto množstva na 
iný členský štát.

(13) Je dôležité, aby si členské štáty 
zachovali možnosť používať kredity CDM, 
keďže sa tak pomôže zaistiť trh pre tieto 
kredity po roku 2012. Aby sa zaistil tento 
trh a ďalšie znižovanie emisií skleníkových 
plynov v rámci EÚ, zároveň podporilo 
vykonávanie cieľov Spoločenstva 
v oblastiach obnoviteľnej energie, 
energetickej bezpečnosti, inovácií a 
konkurencieschopnosti sa navrhuje 
povoliť, aby členské štáty až do 
uzatvorenia ďalšej medzinárodnej dohody 
o zmene klímy ročne použili kredity zo 
znižovania emisií skleníkových plynov 
z projektov v tretích krajinách až do výšky 
1% emisií každého členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005. Pokiaľ sa neprijme táto 
dohoda, kredity CDM použité na 
zosúladenie by sa mali znížiť o 50 %.
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Or. en

Odôvodnenie

Celkové zníženie od roku 2005 do roku 2020 v prípade 20 % zníženia v odvetviach, na ktoré 
sa nevzťahuje ETS, je 1200 Mt. Návrh Komisie by mohol vytvoriť až 700 Mt možných 
kompenzácií v rámci JI/CDM, čo tvorí viac ako 50 % zníženie požadované v týchto 
odvetviach. Návrh povoliť určité ďalšie používanie takýchto kompenzácií aj bez 
medzinárodnej dohody pre obdobie po roku 2012 by bolo možné v obmedzenejšej forme 
podporiť, ale vzhľadom na odôvodnené obavy o ich kvalitu a doplnkovosť sa navrhuje, aby sa 
za každú tonu kompenzácií emisií EÚ požadovali dve certifikované zníženia emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Spoločenstvo by malo významne 
prispieť k zníženiu emisií skleníkových 
plynov v krajinách, ktoré sú zmluvnými 
stranami Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy, ale nie sú uvedené v prílohe 
I dohody (zmluvné strany neuvedené 
v prílohe I). Tento príspevok k znižovaniu 
emisií skleníkových plynov zmluvných 
strán neuvedených v prílohe I by mal 
vychádzať z celosvetového postupu 
v oblasti emisií, ktorým by sa 
pravdepodobne mal dosiahnuť cieľ 
obmedzenia zmeny klímy na nárast o 2 °C 
oproti úrovni pred industrializáciou, 
a mal by sa podmieniť všeobecnou 
medzinárodnou dohodou pre obdobie po 
roku 2012. Tento záväzok Spoločenstva 
k znižovaniu emisií skleníkových plynov 
v krajinách mimo EÚ by sa mal rozdeliť 
medzi členské štáty podľa výšky ich HDP 
na obyvateľa. Členské štáty by mali na 
dosiahnutie svojich záväzkov k znižovaniu 
emisií skleníkových plynov v krajinách 
mimo EÚ venovať primerané zdroje, 
okrem iného pomocou vyčlenenia 
podstatnej časti výnosov z dražieb 
emisných kvót podľa smernice 
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2003/87/ES.

Or. en

Odôvodnenie

V 4. hodnotiacej správe IPCC sa dospelo k záveru, že obmedzenie globálneho otepľovania na 
nárast menší ako 2 oC si vyžaduje aj značný odklon od bežného stavu v rozvojových krajinách. 
Priemyselne rozvinuté krajiny majú okrem svojich vnútroštátnych povinností zníženia aj 
povinnosť prispievať k požadovanému obmedzeniu emisií v rozvojových krajinách, pokiaľ 
dôjde k uzavretiu medzinárodnej dohody. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Pokrok pri vykonávaní záväzkov 
podľa tohto rozhodnutia by sa mal 
každoročne hodnotiť na základe správ 
predkladaných podľa rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
280/2004/ES z 11. februára 2004 o 
mechanizme sledovania emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve a 
uplatňovania Kjótskeho protokolu. Každé 
dva roky by sa malo uskutočniť 
posudzovanie plánovaného pokroku 
a úplné vyhodnotenie vykonávania tohto 
rozhodnutia by sa malo uskutočniť v roku 
2016.

(15) Pokrok pri vykonávaní záväzkov 
podľa tohto rozhodnutia by sa mal 
každoročne hodnotiť na základe správ 
predkladaných podľa rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
280/2004/ES z 11. februára 2004 o 
mechanizme sledovania emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve a
uplatňovania Kjótskeho protokolu. Tieto 
správy by mali obsahovať prognózy 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v dôsledku plánovania opatrení vo 
všetkých hlavných odvetviach na 
dosiahnutie cieľov v oblasti zníženia 
emisií v roku 2050. Každé dva roky by sa 
malo uskutočniť posudzovanie 
plánovaného pokroku a úplné 
vyhodnotenie vykonávania tohto 
rozhodnutia by sa malo uskutočniť v roku 
2016. V rámci dvojročného 
vyhodnocovania by Komisia mala 
vyhodnotiť dosiahnutý pokrok pri 
zabezpečovaní prispievania rôznych 
politík Spoločenstva (napríklad v oblasti 
poľnohospodárstva, požiadaviek na 
výrobky, štrukturálnych politík, výskumu) 
k úsiliu znižovať emisie skleníkových 
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plynov a predložiť o ňom správu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Keď Spoločenstvo uzatvorí 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
emisné limity členských štátov by sa mali 
upraviť tak, aby umožňovali dosiahnuť 
záväzok Spoločenstva znížiť emisie 
skleníkových plynov stanovené v uvedenej 
dohode, zohľadňujúc záväzok solidarity 
medzi členskými štátmi a potrebou 
udržateľného hospodárskeho rozvoja 
v celom Spoločenstve. Množstvo kreditov 
z projektov znižovania emisií skleníkových 
plynov v tretích krajinách, ktoré môže 
každý členský štát použiť, by sa mala 
zvýšiť až do polovice dodatočného úsilia 
na zníženie emisií zo zdrojov, na ktoré sa 
nevzťahuje smernica 2003/87/ES.

(17) Keď Spoločenstvo uzatvorí 
medzinárodnú dohodu o zmene klímy, 
emisné limity členských štátov by sa mali 
upraviť tak, aby umožňovali dosiahnuť 
záväzok Spoločenstva znížiť emisie 
skleníkových plynov stanovené v uvedenej 
dohode, zohľadňujúc záväzok solidarity 
medzi členskými štátmi a potrebou 
udržateľného hospodárskeho rozvoja 
v celom Spoločenstve. 

Or. en

Odôvodnenie

V 4. hodnotiacej správe Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC) sa dospelo k záveru, 
že na dosiahnutie 50 % pravdepodobnosti obmedzenia globálneho otepľovania do 2 oC 
v porovnanú s úrovňami pred industrializáciou, musia priemyselne rozvinuté krajiny znížiť 
svoje emisie o 25 – 40 % v porovnaní s rokom 1990. Navyše je potrebný značný odklon od
bežného stavu v rozvojových krajinách. Priemyselne rozvinuté krajiny majú povinnosť 
prispievať k požadovanému obmedzeniu emisií v rozvojových krajinách navyše bez toho, aby 
sa nimi kompenzovali ich vnútroštátnym ciele zníženia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Aby sa zabezpečila jeho efektívnosť, 
mal by sa týmto rozhodnutím určiť 
mechanizmus, ktorým by sa členským 
štátom, ktoré prekročili svoju ročnú 
cieľovú hodnotu emisií skleníkových 
plynov, uložila sankcia vo výške 
rovnajúcej sa sankcii pre zariadenia 
podľa smernice 2003/87/ES a odpočet 
zodpovedajúceho ekvivalentu CO2
z následnej dražby emisných kvót podľa 
tejto smernice. Všetky príjmy z takýchto 
sankcií by mali smerovať do fondu 
Spoločenstva určeného na financovanie 
opatrení na zmiernenie zmeny klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Na dosiahnutie celkového cieľa EÚ je dôležité, aby členské štáty rozhodnutie dodržiavali. Je 
potrebný účinný mechanizmus, ktorým by sa zabezpečilo dodržiavanie predpisov v súlade 
s mechanizmom platným pre zariadenia v rámci ETS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá, podľa 
ktorý sa určuje podiel členských štátov na 
splnení 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 a pre ich 
vyhodnocovanie.

Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá, podľa 
ktorý sa určuje podiel členských štátov na 
splnení záväzku Spoločenstva znížiť emisie 
skleníkových plynov od roku 2013 pre 
emisie skleníkových plynov pochádzajúce 
zo zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES a pre ich 
vyhodnocovanie. Emisie z medzinárodnej 
námornej dopravy sú do oblasti 
pôsobnosti rozhodnutia zahrnuté, pokiaľ 
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doteraz neboli zaradené do oblasti 
pôsobnosti smernice 2003/87/ES alebo 
akéhokoľvek iného právneho nástroja 
Spoločenstva na znižovanie emisií 
skleníkových plynov z námornej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Spoločenstvo obmedzí do roku 2020 
svoje emisie skleníkových plynov zo 
zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES, o množstvo zodpovedajúce 
jednej tretine celkového cieľa 
Spoločenstva na zníženie emisií 
skleníkových plynov do roku 2020 o 30 % 
v porovnaní s hodnotami v roku 1990.*
_________
* Zodpovedajúce hraničné hodnoty zníženia emisií 
skleníkových plynov a množstvá v tonách 
ekvivalentu CO2 na členských štát vypočíta 
Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

V 4. hodnotiacej správe Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC) sa dospelo k záveru, 
že na dosiahnutie 50 % pravdepodobnosti obmedzenia globálneho otepľovania do 2 oC 
v porovnanú s úrovňami pred industrializáciou, musia priemyselne rozvinuté krajiny znížiť 
svoje emisie o 25 – 40 % v porovnaní s rokom 1990. Cieľ zníženia o 30 % opakovane 
potvrdili hlavy štátov a mal by byť východiskovým bodom pre plánovanie opatrení členských 
štátov na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Až do doby, keď Spoločenstvo uzavrie 
budúcu dohodu o zmene klímy, ktorá 
povedie k zníženiam emisií, ktoré 
presahujú zníženia požadované podľa 
tohto článku, každý členský štát obmedzí 
do roku 2020 svoje emisie skleníkových 
plynov zo zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES, o percentuálny 
podiel, ktorý je pre daný členský štát 
stanovený v prílohe k tomuto rozhodnutiu 
vzhľadom na jeho emisie v roku 2005.

1. Každý členský štát obmedzí do roku 
2020 svoje emisie skleníkových plynov zo 
zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje smernica 
2003/87/ES, aspoň o percentuálny podiel, 
ktorý je pre daný členský štát stanovený 
v prílohe -1 k tomuto rozhodnutiu 
vzhľadom na jeho emisie v roku 2005.*

_______
* Zodpovedajúce hraničné hodnoty zníženia emisií 
skleníkových plynov a množstvá v tonách 
ekvivalentu CO2 na členských štát vypočíta 
Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S výhradou odseku 3 a článku 4 každý 
členský štát každoročne lineárne obmedzí 
uvedené emisie skleníkových plynov, aby 
zaistil, že uvedené emisie v roku 2020 
nepresiahnu maximálnu úroveň, ktorá je 
pre členský štát uvedená v prílohe.

S výhradou odseku 3 a článku 4 každý 
členský štát každoročne lineárne obmedzí 
uvedené emisie skleníkových plynov, aby 
zaistil, že uvedené emisie v roku 2020 
nepresiahnu maximálnu úroveň, ktorá je 
pre členský štát uvedená v prílohe -1.*
_______
* Zodpovedajúce hraničné hodnoty zníženia emisií 
skleníkových plynov a množstvá v tonách 
ekvivalentu CO2 na členských štát vypočíta 
Komisia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V období rokov 2013 až 2019 smie 
každý členský štát previesť 
z nasledujúceho roku množstvo rovnajúce 
sa 2 % emisií skleníkových plynov tohto 
členského štátu v odseku 2. Ak sa emisie 
členského štátu nachádzajú pod hornou 
hranicou uvedenou v odseku 2, smie 
členský štát previesť svoj prebytok 
zníženia emisií do nasledujúceho roku.

3. V období rokov 2013 až 2019 smie 
každý členský štát previesť 
z nasledujúceho roku množstvo rovnajúce 
sa 2 % emisií skleníkových plynov tohto 
členského štátu v odseku 2. Ak sa
vnútroštátne emisie členského štátu 
nachádzajú pod hornou hranicou uvedenou 
v odseku 2, smie členský štát previesť 
rozdiel medzi svojimi vnútroštátnymi 
emisiami a touto hranicou do 
nasledujúceho roku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. V prípade, že sa uzavretie 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
odloží, budú emisie skleníkových plynov 
každoročne lineárne klesať na maximálne 
úrovne stanovené v prílohe tohto 
rozhodnutia a zodpovedajúce jednej 
tretine celkového úsilia Spoločenstva na 
zníženie emisií skleníkových plynov o 20 
% v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Or. en

Odôvodnenie

30 % cieľ zníženia, ktorý je v súlade s odporúčaniami IPCC, sa považuje za východiskový bod 
tohto rozhodnutia a 20 % cieľ zníženia sa ponecháva ako záložná možnosť v prípade 
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odloženia uzavretia medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Pokiaľ do roku 2014 nebudú emisie 
skleníkových plynov z medzinárodnej 
námornej dopravy zaradené do oblasti 
pôsobnosti smernice 2003/87/ES alebo 
iného právneho nástroja Spoločenstva na 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
z námornej dopravy a ich začlenenie do 
záväzkov Spoločenstva na zníženie emisií, 
prijme Komisia opatrenia na stanovenie 
vnútroštátnych záväzkov k zníženiu 
uvedených emisií do roku 2015.  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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a

Úrovne emisií na obdobie rokov 2020 až 
2050

Emisie skleníkových plynov Spoločenstva 
z odvetví, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES, sa naďalej 
každoročne znižujú lineárnym spôsobom 
aj po roku 2020, čím sa dosiahne zníženie 
o 80 % v porovnaní s hodnotami v roku 
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1990, pričom konečným cieľom je 
odstránenie emisií skleníkových plynov 
vznikajúcich používaním fosílnych palív 
v rámci Európskej únie. Komisia do roku 
2012 preskúma, či je v ďalšom období 
vhodné rozlišovať cieľ zníženia emisií 
Spoločenstva pre jednotlivé členské štáty, 
v opačnom prípade členské štáty 
zabezpečia ročné zníženie svojich emisií, 
na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, 
podľa jednotného koeficientu zníženia. 

Or. en

Odôvodnenie

Európska rada v marci 2007 naznačila, že do roku 2050 sú v priemyselne rozvinutých 
krajinách potrebné zníženia v rozmedzí 60 – 80 %. Na dosiahnutie týchto znížení musia mať 
členské štáty vytvorené dlhodobé politiky vo viacerých odvetviach, napr. v oblasti bývania, 
vyžívania pôdy, dopravy, aby sa zabránilo ďalším investíciám do infraštruktúr, ktoré nie sú 
zlúči teľné s cieľmi ochrany klímy. Je to aj v súlade s návrhom ETS, ktorý tiež zahŕňa postup 
znižovania po roku 2020. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov, ktoré 
prijali všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

(a) Certifikované zníženia emisií (CER) 
a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané 
v súvislosti so zníženiami emisií do 31. 
decembra 2012 z typových projektov 
obnoviteľnej energie a účinnosti na 
strane dopytu, ktoré prijali všetky členské 
štáty podľa smernice 2003/87/ES počas 
obdobia rokov 2008 až 2012, okrem 
certifikovaných znížení emisií z projektov 
veľkých vodných elektrární.

Or. en
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Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné, keby sa priemyselnému odvetviu, pri ktorom existuje možnosť úniku CO2, 
umožnili kompenzácie, ak sa na ochranu toho istého odvetvia plánujú osobitné opatrenia 
v rámci ETS. Uznanie kreditov z investícií CDM v týchto odvetviach by de facto vytvorilo 
finančné stimuly v prospech únikov CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov, ktoré 
boli zaregistrované počas obdobia rokov 
2008 až 2012 a typový projekt prijali 
všetky členské štáty podľa smernice 
2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012.

(b) CER vydané v súvislosti so zníženiami 
emisií od 1. januára 2013 z projektov 
obnoviteľnej energie a účinnosti na 
strane dopytu, ktoré boli zaregistrované 
počas obdobia rokov 2008 až 2012 a 
typový projekt prijali všetky členské štáty 
podľa smernice 2003/87/ES počas obdobia 
rokov 2008 až 2012, okrem 
certifikovaných znížení emisií z projektov 
veľkých vodných elektrární.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné, keby sa priemyselnému odvetviu, pri ktorom existuje možnosť úniku CO2, 
umožnili kompenzácie, ak sa na ochranu toho istého odvetvia plánujú osobitné opatrenia 
v rámci ETS. Uznanie kreditov z investícií CDM v týchto odvetviach by de facto vytvorilo 
finančné stimuly v prospech únikov CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
vykonaných v najmenej rozvinutých 
krajinách, kde typový projekt bol prijatý 
všetkými členskými štátmi podľa smernice 

(c) CER vydané v súlade so zníženiami 
emisií dosiahnutými v projektoch 
obnoviteľnej energie a účinnosti na 
strane dopytu vykonaných v najmenej 
rozvinutých krajinách, kde typový projekt 
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2003/87/ES počas obdobia rokov 2008 až 
2012, až do ratifikácie dohody so 
Spoločenstvom alebo až do roku 2020, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

bol prijatý všetkými členskými štátmi 
podľa smernice 2003/87/ES počas obdobia 
rokov 2008 až 2012, okrem 
certifikovaných znížení emisií z projektov 
veľkých vodných elektrární, až do 
ratifikácie dohody so Spoločenstvom alebo 
až do roku 2020, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné, keby sa priemyselnému odvetviu, pri ktorom existuje možnosť úniku CO2, 
umožnili kompenzácie, ak sa na ochranu toho istého odvetvia plánujú osobitné opatrenia 
v rámci ETS. Uznanie kreditov z investícií CDM v týchto odvetviach by de facto vytvorilo 
finančné stimuly v prospech únikov CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Popri odseku 1 a v prípade, že 
uzatvorenie medzinárodnej dohody
o zmene klímy sa oneskorí, členské štáty 
môžu pri vykonávaní svojich povinností 
podľa článku 3 použiť ďalšie kredity za 
znižovanie emisií skleníkových plynov 
z projektov alebo iných činností 
znižujúcich emisie v súlade s dohodami 
uvedenými v článku 11a ods. 5 smernice 
2003/87/ES. 

2. Pokiaľ sa dosiahne medzinárodná 
dohoda, budú CER, ktoré sa používajú pri 
vykonávaní povinností podľa článku 3, 
znížené o 50 %.

Or. en

Odôvodnenie

Nedávne štúdie odhalili pochybnosti čo sa týka integrity a doplnkovovsti znižovania emisií 
CDM/JI. Ak tieto kompenzácie nie sú doplnkové a reálne, ich použitie na zosúladenie 
namiesto znižovania emisií na vnútroštátnej úrovni bude mať jednoznačný negatívny vplyv na 
klímu. Navrhuje sa, aby sa až do uzavretia novej medzinárodnej dohody tieto kredity 
používané po roku 2012 znížili o 50 %.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 
používať len CER z tretích krajín, ktoré 
túto dohodu ratifikovali.

3. Po dosiahnutí budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy môžu členské štáty 
používať CER iba pre svoje záväzky 
podľa článku 4a. Tieto CER môžu 
pochádzať iba z tretích krajín, ktoré túto 
dohodu ratifikovali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ročné použitie kreditov každým 
členským štátom podľa odsekov 1, 2 a 3
nemôže presiahnuť celkové množstvo 
rovnajúce sa 3 % emisií skleníkových 
plynov uvedeného členského štátu, na 
ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES 
v roku 2005.

4. Ročné použitie kreditov každým 
členským štátom podľa odseku 1, nemôže 
presiahnuť celkové množstvo rovnajúce sa 
1% emisií skleníkových plynov uvedeného 
členského štátu, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2003/87/ES v roku 2005.

Každý členský štát môže preniesť 
nevyužitú časť tohto množstva na iný 
členský štát.

Or. en

Odôvodnenie

V 4. hodnotiacej správe Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC) sa dospelo k záveru, 
že na dosiahnutie 50 % pravdepodobnosti obmedzenia globálneho otepľovania do 2 oC 
v porovnanú s úrovňami pred industrializáciou, musia priemyselne rozvinuté krajiny znížiť 
svoje emisie o 25 – 40 % v porovnaní s rokom 1990. Navyše je potrebný aj značný odklon od 
bežného stavu v rozvojových krajinách. Priemyselne rozvinuté krajiny majú povinnosť 
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prispievať k požadovanému obmedzeniu emisií v rozvojových krajinách navyše bez toho, aby 
sa nimi kompenzovali ich vnútroštátnym ciele zníženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a

Záväzok Spoločenstva na znižovanie 
emisií v krajinách mimo EÚ

1. Po uzatvorení všeobecnej 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
budú Spoločenstvo a jeho Členské štáty od 
začiatku roku 2013 financovať 
merateľné, vykazovateľné, overiteľné 
a záväzné znižovania emisií skleníkových 
plynov v krajinách, ktoré sú zmluvnými 
stranami Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy, ale nie sú uvedené v prílohe 
I dohody (zmluvné strany neuvedené 
v prílohe I).
2. Záväzok Spoločenstva znižovať emisie 
skleníkových plynov v krajinách mimo EÚ 
bude 250 miliónov ton ekvivalentu CO2
v roku 2013 a bude sa lineárne zvyšovať 
na 850 miliónov ton v roku 2020.
3. Komisia prijme opatrenia na rozdelenie 
záväzkov Spoločenstva na zníženie emisií 
skleníkových plynov v krajinách mimo EÚ 
medzi členské štáty, pričom sa zohľadní 
ich výška HDP na obyvateľa. 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.
4. Členské štáty môžu vykonávať svoje 
jednotlivé záväzky na zníženie emisií 
skleníkových plynov v krajinách mimo EÚ 
podľa odseku 3 prostredníctvom:
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a) priameho financovania alebo účasti 
v jednom či viacerých bilaterálnych alebo 
multilaterálnych fondoch, ktorých 
jediným účelom je financovať politiky 
a opatrenia na znižovanie emisií 
skleníkových plynov v krajinách, ktoré nie
sú zmluvnými stranami uvedenými 
v prílohe,
b) príspevkov na zníženie emisií 
skleníkových plynov z odlesňovania 
a poškodzovania lesov podľa definície 
v medzinárodnej dohode o zmene klímy 
podľa Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy,
c) nákupu kreditov CO2, napríklad 
kreditov v rámci CDM či iných 
mechanizmov uplatňovaných na základe 
medzinárodnej dohody o zmene klímy 
podľa Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy, ako sa 
uvádza v článku 6 ods. 5.
Projekty, programy alebo politiky, ktoré sa 
používajú na dosiahnutie zhody podľa 
odseku 3 a v rámci fondu Spoločenstva 
podľa článku 5a nesmú zahŕňať projekty 
veľkých vodných a atómových elektrární, 
musia mať doplňujúci charakter a musia 
smerovať k merateľnému, 
vykazovateľnému a overiteľnému 
zníženiu.
Kredity CO2, ktoré vznikli podľa bodu b) 
alebo c), sa na účely zhody so záväzkami 
v odseku 3 započítavajú až po ich prevode 
na účet pre zrušenie.
5. Členské štáty zabezpečia, aby sa v rámci 
ich politík financovania znižovania emisií 
v krajinách, ktoré nie sú zmluvnými 
stranami uvedenými v prílohe I, 
zlepšovalo zemepisné prerozdelenie 
projektov.

Or. en
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Odôvodnenie

V 4. hodnotiacej správe IPCC sa dospelo k záveru, že obmedzenie globálneho otepľovania na 
nárast menší ako 2 oC si vyžaduje aj značný odklon od bežného stavu v rozvojových krajinách. 
Priemyselne rozvinuté krajiny majú okrem svojich vnútroštátnych povinností zníženia aj 
povinnosť prispievať k požadovanému obmedzeniu emisií v rozvojových krajinách, pokiaľ 
dôjde k uzavretiu medzinárodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

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 podľa článku 3 
rozhodnutia 280/2004/ES vykazujú svoje 
ročné emisie vyplývajúce z vykonávania 
článku 3, využívania a zemepisného 
rozdelenia kreditov v súlade s článkom 4
a vykonávanie, ako aj zemepisné 
rozdelenie znižovaní emisií skleníkových 
plynov v krajinách mimo EÚ podľa 
článku 4a.
Tieto správy budú obsahovať prognózy 
zníženia emisií pre opatrenia plánované 
vo všetkých hlavných odvetviach na to, 
aby sa dosiahli ciele znižovania emisií 
v rokoch 2020 a 2050. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vyhodnotí vplyv odvetvových 
politík EÚ na emisie skleníkových plynov 
Spoločenstva a potenciál pre zníženie 
v súvislosti s uvedenými politikami. 
V prípade potreby môže Komisia tiež 
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predložiť návrhy, ktorými sa zabezpečí, 
aby tieto politiky vhodným spôsobom 
prispievali k dosahovaniu cieľov v oblasti 
znižovania emisií v rokoch 2020 a 2050. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a

Mechanizmus zhody

1. V prípade, ak emisie skleníkových 
plynov 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 určenej v článku 16 
smernice 2003/87/ES. Sankcie za 
nadmerné emisie sa platia do fondu 
Spoločenstva určeného na financovanie 
opatrení na zmiernenie zmeny klímy.
2. Komisia prijme opatrenia na zriadenie 
fondu Spoločenstva podľa odseku 1 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.
3. Okrem opatrení podľa odseku 1 sa 
celkové množstvo, o ktoré sa prekročí 
hraničná hodnota v tonách oxidu 
uhličitého, odpočíta od následného 
množstva emisných kvót vydražených 
členským štátom podľa článku 10 ods. 2 
smernice 2003/87/ES.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 
prostredníctvom znížení emisií 
skleníkových plynov zo zdrojov, na ktoré 
sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES podľa 
článku 3.

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, ak je tento záväzok vyšší 
ako cieľ Spoločenstva znížiť do roku 2020 
emisie skleníkových plynov o 30 % 
v porovnaní s rokom 1990, vynásobené 
podielom celkových znížení emisií 
skleníkových plynov Spoločenstva pre rok 
2020, na ktorých sa podieľajú členské štáty 
prostredníctvom znížení emisií 
skleníkových plynov zo zdrojov, na ktoré 
sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES podľa 
článku 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 

Komisia zmení a doplní prílohu -I, aby 
prispôsobila emisné limity v súlade 
s prvým odsekom. Toto opatrenie 
navrhnuté na účely zmeny a doplnenia 
iných ako podstatných prvkov tohto 
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rozhodnutia sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku 9 ods. 2.

rozhodnutia sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku 9 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Každý členský štát môže preniesť 
nevyužitú časť tohto množstva na iný 
členský štát.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia príjme opatrenia, ktorými 
umožní členským štátom používať ďalšie 
druhy projektových kreditov alebo 
prípadne používať iné mechanizmy 
vytvorené v rámci medzinárodnej dohody. 

5. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrhy, ktoré umožnia
členským štátom používať ďalšie druhy 
projektových kreditov alebo prípadne 
používať iné mechanizmy vytvorené 
v rámci medzinárodnej dohody na účely 
zhody podľa článku 4a. 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia 
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jeho doplnením sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 9 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Príloha – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 
ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PODĽA 

ČLÁNKU 3

EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 
ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PODĽA 

ČLÁNKU 3 v prípade oneskorenia 
uzatvorenia medzinárodnej dohody

Or. en

Odôvodnenie

V 4. hodnotiacej správe Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC) sa dospelo k záveru, 
že na dosiahnutie 50 % pravdepodobnosti obmedzenia globálneho otepľovania do 2 oC 
v porovnanú s úrovňami pred industrializáciou, musia priemyselne rozvinuté krajiny znížiť 
svoje emisie o 25 – 40 % v porovnaní s rokom 1990. Cieľ zníženia o 30 % opakovane 
potvrdili hlavy štátov a mal by byť východiskovým bodom pre plánovanie opatrení členských 
štátov na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ.  
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

V marci 2007 Európska rada schválila klimatické ciele Európskej únie. Ako zúčastnená strana 
medzinárodnej dohody sa EÚ zaviaže znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 
o 30 % v porovnaní s rokom 1990. Aj v prípade neexistencie medzinárodnej dohody EÚ 
nezávisle dosiahne aspoň 20 % zníženie. Tento návrh je súčasťou tzv. klimatického balíka 
EÚ, ktorý navrhla Komisia na uplatnenie týchto rozhodnutí. Systém obchodovania s 
emisnými kvótami EÚ pokrýva približne polovicu emisií EÚ od roku 2013 do roku 2020. 
Návrh rozhodnutia o spoločnom úsilí pokrýva ostatné odvetvia (dopravu, budovy, služby, 
malé priemyselné zariadenia, poľnohospodárstvo a odpady). Tieto dva prvky tvoria spoločne 
strop emisií EÚ.

Cieľ zníženia

Tento návrh Komisie sa opiera o celkový cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % do 
roku 2020, ktorý sa zvýši na 30 % v prípade uzatvorenia medzinárodnej dohody o klíme na 
obdobie po roku 2012.

V 4. hodnotiacej správe Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC) sa však dospelo 
k záveru, že na dosiahnutie 50 % pravdepodobnosti obmedzenia globálneho otepľovania na 
2 oC v porovnaní úrovňami pred industrializáciou, musia priemyselné krajiny znížiť svoje 
emisie o 25 – 40 % v porovnaní s rokom 1990. Tento rozsah bol počas konferencie OSN 
o zmene klímy na Bali v decembri 2007 explicitne uznaný všetkými priemyselnými krajinami 
okrem USA. Cieľ 20 % zníženia je jasne nižší ako potrebná náročná úroveň. Navyše, 
Európsky parlament vyzval (napr. dňa 26. 10. 2006), aby sa vnútorné politiky EÚ opierali 
o 30 % cieľ zníženia.

Spravodajca preto navrhuje, aby sa 30 % cieľ zníženia, ktorý je v súlade s odporúčaniami 
IPCC, prijal ako východiskový bod tohto rozhodnutia a aby sa 20 % cieľ zníženia ponechal 
ako záložná možnosť v prípade odloženia prijatia medzinárodnej dohody. Týmto spôsobom 
by plánovanie a zavádzanie opatrení v členských štátoch EÚ smerovalo k 30 % zníženiu už od 
začiatku. Tento cieľ nebude ťažké zmeniť v neskoršom štádiu v prípade, ak nedôjde 
k včasnému prijatiu dohody o klíme na obdobie po roku 2012. Ak sa ale členské štáty 
pripravia a naplánujú opatrenia založené iba na 20 % celkovom znížení, bude neskôr oveľa 
ťažšie sprísniť tieto opatrenia.

Využívanie čistých rozvojových mechanizmov/Spoločná implementácia

Návrh Komisie umožňuje pomerne vysokú úroveň kompenzácie domácich emisií použitím 
znížení emisií mimo EÚ, 3 % emisií v odvetviach, na ktoré sa nevzťahuje ETS na rok 2005, 
a to aj za predpokladu neexistencie medzinárodnej dohody s cieľom zníženia o 20 %.
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Celkové zníženie od roku 2005 do roku 2020 v prípade 20 % zníženia v odvetviach, na ktoré 
sa nevzťahuje ETS, je 1200 Mt. Návrh Komisie by mohol vytvoriť až 700 Mt možných 
kompenzácií v rámci JI/CDM, čo tvorí viac ako 50 % zníženie požadované v týchto 
odvetviach.

Toto široké využitie JI/CDM kreditov nie je v súlade s líniou 4. hodnotiacej správy IPCC, 
ktorá nabáda priemyselné krajiny dodržať cieľ rozmedzia 2 stupňov. V porovnaní s rokom 
1990 sa vyžaduje zníženie o 25 – 40 %. Tieto hodnoty boli potvrdené počas seminára o úlohe 
CDM v rámci klimatického balíka, ktorý zorganizoval spravodajca dňa 3. júna 2008. Jedným 
z kľúčových záverov bolo, že priemyselné krajiny by mali znížiť svoje emisie skleníkových 
plynov o 25 – 40 % v porovnaní s rokom 1990 a rozvojové krajiny by zároveň mali obmedziť 
svoje emisie o 15 – 30 % v porovnaní so scenárom zachovania súčasného stavu. Kompenzácia 
emisií v priemyselne rozvinutých krajinách prostredníctvom použitia kreditov CDM by mala 
za následok, že rozvojové krajiny by museli dosiahnuť dodatočné zníženie emisií o 15 – 30 % 
vyplývajúce z projektov CDM.

Široké využitie JI/CDM tiež obmedzuje prínosy EÚ zo zníženia používania fosílnych palív, 
ktoré by vyústilo do zvýšenia energetickej bezpečnosti a kvality ovzdušia. Dosiahnutie
zníženia v rámci EÚ poskytuje oveľa väčšie stimuly pre inováciu. Hodnota týchto vedľajších 
prínosov rastie spolu s nárastom ceny ropy. Analýza Komisie o úspore 50 miliárd USD na 
energii z fosílnych palív v roku 2020 vychádzala z ceny 60 USD za barel, zatiaľ čo sa cena za 
barel už presiahla 120 USD a predpovede uvádzajú cenu až 200 USD za barel v budúcich 
rokoch.

Aby sa dosiahol súlad s odporúčaním IPCC a zabezpečili silné stimuly pre inovácie 
spravodajca navrhuje znížiť hranicu pre kompenzácie z 3 % na 1 % v porovnaní s emisiami 
v roku 2005 v odvetví, na ktoré sa nevzťahuje ETS.

Viacero nedávnych štúdií uviedlo pochybnosti čo sa týka integrity a doplnkovosti znižovania 
emisií CDM/JI. Ak tieto kompenzácie nie sú doplnkové a reálne, ich použitie na zosúladenie 
namiesto znižovania emisií na vnútroštátnej úrovni bude mať jednoznačný negatívny vplyv na 
klímu.

Spravodajca navrhuje, aby sa až do uzavretia novej medzinárodnej dohody tieto kredity 
používané po roku 2012 znížili o 50 %. Po ukončení medzinárodnej dohody o klíme na 
obdobie po roku 2012 sa navrhuje, aby sa kompenzácie CDM/JI nahradili dodatočným 
záväzkom na znižovanie emisií mimo EÚ, ktorý by bol finančným nástrojom na zmierňovanie 
účinkov v rozvojových krajinách.

Okrem toho sa spravodajca nazdáva, že by bolo nedôsledné, ak by sa umožnili kompenzácie 
priemyselnému odvetviu, pri ktorom existuje možnosť úniku CO2, ak sa na ochranu toho 
istého odvetvia plánujú osobitné opatrenia v rámci ETS. Uznanie kreditov z investícií CDM v 
týchto odvetviach by de facto vytvorilo finančné stimuly v prospech únikov CO2.

Z týchto dôvodov spravodajca navrhuje obmedziť nielen množstvo ale aj druhy kompenzácií 
CDM/JI. Do ukončenia medzinárodnej dohody o klíme na obdobie po roku 2012 nebudú 
známe druhy kompenzácií CDM povolené a dostupné po roku 2012, pretože to bude súčasťou 
všeobecných rokovaní. Spravodajca navrhuje, aby sa akceptovali iba projekty týkajúce sa 
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obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti na strane dopytu.
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Dodatočná povinnosť znižovania emisií mimo EÚ

Spravodajca navrhuje zavedenie osobitnej povinnosti znižovania emisií mimo EÚ, ktorá by 
bola účinná až po uzatvorení medzinárodnej dohody o klíme na obdobie po roku 2012.  V 4. 
hodnotiacej správe IPCC sa uvádza, že obmedzenie globálneho otepľovania na nárast menší 
ako 2 oC si vyžaduje aj značný odklon od bežného stavu v rozvojových krajinách. 
Spravodajca zastáva názor, že priemyselne rozvinuté krajiny majú povinnosť prispievať 
k požadovanému obmedzeniu emisií v rozvojových krajinách. Spolufinancovanie investícií na 
ochranu klímy v rozvojových krajinách zo strany priemyselne rozvinutých krajín musí byť 
doplnkom ich vnútroštátnych povinností znižovania a nemalo by sa využívať na kompenzáciu 
ich vlastných emisií. Z tohto dôvodu treba po dosiahnutí medzinárodnej dohody zaviesť nový 
záväzok pre príspevok EÚ k financovaniu znižovania emisií skleníkových plynov v 
rozvojových krajinách. Tento záväzok znižovania emisií mimo EÚ by sa mal rozdeliť medzi 
členské štáty na základe HDP na obyvateľa a mal by byť záväzný.

Rozsah znižovania emisií mimo EÚ od 250 Mt ekvivalentu CO2 za rok v roku 2013 až po 
zvýšenie na 850 Mt za rok v roku 2020 sa zakladá na analýze Wuppertal Institute a Ecofys. 
Tieto organizácie odhadujú, že okrem 30 % zníženia vnútroštátnych emisií v krajinách 
uvedených v prílohe I, je potrebné zníženie o približne 5,7 Gt v porovnaní so súčasným 
stavom v krajinách, ktoré nie sú uvedené v prílohe I. Ak polovicu tohto úsilia budú 
financovať krajiny uvedené v prílohe I a ak sa toto financovanie rozdelí podľa emisií v roku 
1990, podiel EÚ je približne na úrovni 880 Gt ekvivalentu CO2.

Plán znižovania po roku 2020

Európska rada v marci 2007 naznačila, že do roku 2050 sú potrebné zníženia v rozmedzí 60 –
80 %. Na dosiahnutie týchto znížení musia mať členské štáty vytvorené dlhodobé politiky vo 
viacerých odvetviach, napr. v oblasti bývania, vyžívania pôdy, dopravy, aby sa zabránilo 
ďalším investíciám do infraštruktúr, ktoré nie sú zlučiteľné s cieľmi ochrany klímy. Aj návrh 
ETS obsahuje plán znižovania po roku 2020. Na to, aby sa zaručilo, že emisie EÚ budú po 
roku 2020 aj naďalej klesať, musí sa doplniť plán znižovania po tomto roku, podľa ktorého by 
sa ročné emisie do roku 2050 znížili o 80 % v porovnaní s rokom 1990.

Výkon

Podľa návrhu Komisie majú členské štáty do roku 2020 lineárne znižovať svoje emisie, na 
ktoré sa nevzťahuje ETS. Môžu si z budúce roku vypožičať množstvo rovnajúce sa 2 % 
svojho emisného limitu alebo previesť rovnaké množstvo do nasledujúceho roku.

Na dosiahnutie celkového cieľa EÚ je dôležité, aby všetky členské štáty plnili svoje záväzné 
emisné limity. Ale na zaručenie súladu existuje iba bežný postup pri porušení predpisov, ktorý 
je na tento účel príliš zdĺhavý a ťažkopádny.

Z tohto dôvodu sú potrebné rýchlejšie sankcie. Spravodajca navrhuje pokuty podobné tým, 
ktoré už existujú pre zariadenia v rámci ETS. Okrem toho a v súlade s tým, čo sa požaduje od 
zariadení v rámci ETS, sa navrhuje, aby sa rovnaký počet ton odpočítal z množstva emisných 
kvót vydražených daným štátom v rámci ETS. Tento systém by zachoval celkový limit EÚ 
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nezmenený.

Rozsah pôsobnosti

Všetky odvetvia, na ktoré sa nevzťahuje ETS by mali spadať do pôsobnosti rozhodnutia o 
spoločnom úsilí. V blízkej budúcnosti sa letectvo stane súčasťou ETS. Žiadny návrh Komisie 
nepokrýva emisie z medzinárodnej námornej dopravy napriek rozsiahlym dôkazom o ich 
značnom podiele a napriek opakovaných žiadostiam Európskeho parlamentu o opatrenia na 
riešenie emisií v námornej doprave. Spravodajca navrhuje, aby emisie z medzinárodnej 
námornej dopravy spadali do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia ak resp. pokým nebudú 
zahrnuté do ETS alebo iného právneho nástroja Spoločenstva.
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PRÍLOHA

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce
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Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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