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Legislatívny balík klíma – energetika
(a) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém EÚ na 
obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov

(b) Návrh 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

(c) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o geologickom ukladaní 
oxidu uhličitého, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/337/EHS, 
96/61/ES, smernice 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 
nariadenie (ES) č. 1013/2006

(d) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov

– správa o pokroku
– diskusia o smerovaní
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I. ÚVOD

Komisia 23. januára 2008 predložila svoj balík vykonávacích opatrení pre ciele EÚ v oblasti 

zmeny klímy a energie z obnoviteľných zdrojov („balík opatrení pre oblasť klímy a energie 

z obnoviteľných zdrojov“). Uvedený balík obsahuje tieto návrhy:

- návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami 

skleníkových plynov (preskúmanie systému EÚ ETS),

- návrh 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 („spoločné úsilie“),

- návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o geologickom ukladaní oxidu 

uhličitého, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, smernice 

2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenie (ES) č. 1013/2006 

(smernica o zachytávaní a ukladaní uhlíka),

- návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov (smernica o obnoviteľných zdrojoch).

Balík okrem toho obsahuje oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu „O podpore 

včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív“, ako aj revidované 

usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia.

Aby umožnil pracovať na smernici o obnoviteľných zdrojoch a dosiahnuť pokrok v práci na 

predchádzajúcom návrhu Komisie o kvalite palív1 bez vytvárania nezrovnalostí, rozhodol 

Coreper o zriadení pracovnej skupiny ad hoc, ktorá má na účely oboch smerníc vypracovať 

spoločnú schému udržateľnosti týkajúcu sa biopalív.

  
1 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, 

pokiaľ ide o špecifikáciu benzínu, nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na 
monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov z využívania palív v cestnej doprave, a 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o špecifikáciu paliva využívaného v 
plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica 93/12/EHS 
(dokument 6145/07).
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II. SÚČASNÝ STAV

V rámci Rady sa balík 25. januára 2008 predložil pracovnej skupine pre energetiku a 28. 

januára 2008 pracovnej skupine pre životné prostredie. Zároveň sa 30. januára 2008 predložil 

Coreperu. Obe pracovné skupiny sa počas svojich zasadnutí vo februári sústredili na prípravu 

diskusií o smerovaní, ktoré sa uskutočnili na zasadnutí Rady pre energetiku 28. februára 2008 

a Rady pre životné prostredie 3. marca 2008.

Pracovná skupina ad hoc pre kritériá udržateľnosti týkajúce sa biopalív sa zišla niekoľkokrát, 

pričom za základ svojej práce vzala návrh o obnoviteľných zdrojoch a zároveň vzala do úvahy 

predchádzajúce rokovania o smernici o kvalite palív.

Rokovania na úrovni pracovnej skupiny umožnili podrobne preskúmať jednotlivé návrhy, a 

identifikovať tak otázky, v ktorých sa dosiahla zhoda, ako aj nevyriešené otázky (podrobnosti 

o každom návrhu sa uvádzajú v prílohách k tejto poznámke, kde sa opisujú hlavné nevyriešené 

otázky v poradí, v akom sa uvádzajú v jednotlivých článkoch).

Na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2008 sa potvrdilo, že balík predstavuje dobrú 

východiskovú pozíciu a základ pre dohodu o návrhoch ako o jednotnom balíku, ktorá by sa 

mohla dosiahnuť do konca roka 2008, čo by umožnilo prijať návrhy v rámci súčasného 

legislatívneho obdobia, najneskôr na začiatku roka 2009.

EÚ je naďalej pevne odhodlaná splniť do konca roka svoje vlastné ciele v rámci politiky v 

oblasti klímy a energetiky, a udržať si tak v tejto oblasti vedúce postavenie na medzinárodnej 

úrovni a zostať hybnou silou rokovaní o Rámcovom dohovore

Organizácie Spojených národov o zmene klímy, najmä na ďalšej konferencii jeho zmluvných 

strán v Poznani. Cieľom je zabezpečiť, aby sa v Kodani v roku 2009 dosiahla ambiciózna a 

komplexná dohoda o zmene klímy na obdobie po roku 2012.

Vzhľadom na ambiciózny časový harmonogram a obtiažnosť balíka sa v skorej fáze 

nadviazali neformálne kontakty s Európskym parlamentom.
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V Európskom parlamente bola za spravodajkyňu pre „preskúmanie systému EÚ na 

obchodovanie s emisiami (EÚ ETS)“ vymenovaná Avril Doylová (EPP) a za spravodajkyňu 

pre návrh o „spoločnom úsilí“ Satu Hassiová (Zelení), pričom obe zastupujú Výbor pre 

životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). V prípade oboch návrhov 

sa plánuje posilnená spolupráca s Výborom pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

Hlasovanie Výboru ENVI je predbežne naplánované na 7. októbra 2008.

Chris Davies (ALDE) bol vymenovaný za spravodajcu pre „smernicu o zachytávaní a 

ukladaní uhlíka“ za Výbor ENVI. Plánuje sa posilnená spolupráca s Výborom ITRE, pričom 

hlasovanie vo Výbore ENVI sa má uskutočniť v prvý týždeň októbra 2008.

Claude Turmes (Zelení) bol vymenovaný za spravodajcu pre „smernicu o obnoviteľných 

zdrojoch“ za Výbor ITRE. Plánuje sa posilnená spolupráca s Výborom ENVI. Hlasovanie vo 

Výbore ITRE sa predbežne plánuje na júl 2008.

V otázke kritérií udržateľnosti týkajúcich sa biopalív Claude Thurmes úzko spolupracuje s 

Dorette Corbeyovou (PSE), spravodajkyňou pre smernicu o kvalite palív, a Andersom 

Wijlkmanom (EPP), ktorý vypracováva stanovisko Výboru ENVI k smernici o obnoviteľných 

zdrojoch.

III. ZÁVER

Rada sa vyzýva, aby vzala na vedomie správu o pokroku vypracovanú pod vedením 

predsedníctva a 5. a 6. júna 2008 uskutočnila diskusiu o smerovaní zameranú na hlavné 

nevyriešené otázky s cieľom ďalej objasniť pozície členských štátov a uľahčiť ďalšie 

dosahovanie zhody názorov. Bude sa pokračovať v úzkej spolupráci medzi Parlamentom a 

Komisiou, aby sa do konca roka 2008 čo najskôr dosiahla dohoda o uvedenom balíku.

S cieľom zefektívniť diskusiu žiadame delegácie, aby Generálnemu sekretariátu Rady 

predložili písomné odpovede pred zasadnutím Rady, podľa možností do 30. mája 2008.

____________________
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Príloha I

1. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami 

skleníkových plynov (preskúmanie systému EÚ ETS)

Návrh Komisie vychádza z článku 175 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Jeho cieľom je racionalizácia a rozšírenie rozsahu pôsobnosti systému EÚ ETS, čo povedie k 

ďalšej harmonizácii a zvýšeniu predvídateľnosti, umožní prepojenie so systémami 

obchodovania s emisiami v tretích krajinách a poskytne primerané prostriedky na začlenenie 

rozvojových krajín.

Hlavné nevyriešené otázky

Pravidlá prideľovania; prerozdelenie a využívanie výnosov z obchodovania formou aukcie;

pravidlá konania aukcií (článok 10 a príloha IIa; článok 10a ods. 1 – 7)

V návrhu Komisie sa predpokladá bezodkladné zavedenie obchodovania formou aukcie v 

roku 2013, najmä v oblasti výroby elektrickej energie, a jeho postupné zavádzanie do roku 

2020 v iných sektoroch. Očakáva sa, že tento spôsob prinesie výnosy z aukcií vo výške 30 až 

50 miliárd EUR, z ktorých by sa podľa návrhu Komisie malo aspoň 20 % vyčleniť na 

vykonávanie politík v oblasti zmeny klímy v EÚ a tretích krajinách.

Viaceré delegácie uprednostňujú postupné zavádzanie obchodovania formou aukcie aj pre 

oblasť výroby elektrickej energie. Iné delegácie požiadali, aby diaľkové vykurovanie a/alebo 

kombinovaná priemyselná výroba tepla a elektrickej energie plne nepodliehali obchodovaniu 

formou aukcie a aby sa znenie v tomto zmysle objasnilo/zmenilo a doplnilo.

Niektoré delegácie sa nazdávajú, že prerozdelenie výnosov z aukcií je kompenzáciou za 

porovnateľne vyššie priame náklady vyplývajúce z balíka, a niektoré by si želali väčšie 

prerozdelenie ako kompenzáciu za výsledky súvisiace s Kjótskym protokolom dosiahnuté od 

roku 1990. Iné delegácie nesúhlasia so zaradením kohézneho prvku prostredníctvom právnych 

predpisov v oblasti životného prostredia (formou prerozdelenia určitého podielu výnosov z 

aukcií).
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Niektoré delegácie tiež nesúhlasia so zásadou viazania výnosov z aukcií.

Niektoré delegácie vyjadrili okrem toho obavy, aby pravidlá aukcií, ktoré sa majú stanoviť 

prostredníctvom nariadenia, neznevýhodnili niektoré podniky alebo neviedli k špekuláciám.

Presun emisií CO2 (článok 10a, ods. 8 – 9; článok 10b)

Delegácie uznali, že najlepším spôsobom riešenia otázky presunu emisií je stále 

medzinárodná dohoda o klíme po roku 2012.

Ďalej delegácie vo všeobecnosti privítali navrhované ustanovenia na podporu zariadení v 

sektoroch, ktoré čelia vysokému riziku presunu emisií, ale požadovali väčšiu istotu pre 

priemysel, tým, že sa stanovia dátumy, do ktorých Komisia:

– tieto sektory určí (návrh Komisie: 30. júna 2010),

– predloží analytickú správu, v ktorej posúdi situáciu na základe medzinárodnej dohody 

spolu so všetkými príslušnými návrhmi (návrh Komisie: jún 2011).

– Niektoré delegácie však žiadajú, aby sa tieto ustanovenia vzťahovali aj na:

– sektory, ktoré nie sú energeticky náročné a ktoré tiež čelia vysokému riziku presunu 

emisií,

– sektory, v ktorých elektrická energia tvorí vysoký podiel výrobných nákladov,

– elektrárenské zariadenia vo výnimočných prípadoch spojené s problémami s energetickou 

bezpečnosťou.

Ďalšie otázky

Limit platný v rámci celej EÚ (článok 9)

Delegácie vo všeobecnosti privítali návrh Komisie, ktorým sa systém národných alokačných 

plánov nahrádza ustanovením limitu platného v rámci celej EÚ, spolu s dlhodobou lineárnou 

trajektóriou smerom nadol.
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Niektoré delegácie však požiadali o preskúmanie lineárneho faktora (návrh Komisie:

najneskôr do roku 2025).

Východiskový rok (článok 10 ods. 2)

Zatiaľ čo niektoré delegácie sú spokojné s tým, že sa na (pre)rozdelenie kvót, s ktorými majú 

členské štáty obchodovať, budú využívať overené údaje o emisiách za rok 2005, tak ako to 

navrhla Komisia, veľká skupina členských štátov by uprednostnila využívanie referenčného 

obdobia dvoch alebo troch rokov s cieľom vyhnúť sa extrémnym údajom týkajúcim sa emisií 

za jeden rok.

Je potrebné poznamenať, že v dvoch členských štátoch sa prvé overené údaje o emisiách budú 

týkať roka 2007.

Rezerva pre nových členov (článok 10a ods. 6)

Viaceré delegácie sa nazdávajú, že objem kvót vyhradených pre nových členov predstavujúci 

5 %, ktorý navrhla Komisia, je príliš vysoký.

Ďalšia skupina delegácií zastáva názor, že rezerva pre nových členov by mala byť dostatočne 

široká, aby zabezpečila, že novým zariadeniam sa nebudú klásť žiadne prekážky, a zdôraznila, 

že s nevyužitou časťou sa bude v každom prípade obchodovať formou aukcie.

Malé zariadenia (článok 27)

Zatiaľ čo všetky delegácie sa zhodujú, že administratívne zaťaženie by sa malo znížiť na 

minimum bez toho, aby ohrozilo environmentálnu celistvosť systému, neexistuje spoločný 

názor na to, aké zariadenia by sa mali potenciálne vylúčiť z rozsahu pôsobnosti ETS alebo na 

strop, ktorý by sa mal na takéto vylúčenie vzťahovať; nastolili sa aj otázky v súvislosti s 

významom pojmu „rovnocenné opatrenia“, ktoré by sa mali vzťahovať na vylúčené 

zariadenia.

Veľká skupina členských štátov by chcela, aby sa vylúčenie vzťahovalo na všetky malé 

zariadenia a nielen na spaľovacie zariadenia.

Okrem toho by veľká skupina členských štátov chcela, aby sa emisný prah pre potenciálne 

vylúčenie stanovil na 25 000 ton a nie na 10 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého.
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2. Návrh 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 (spoločné úsilie)

Návrh Komisie vychádza z článku 175 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Jeho cieľom je rozdeliť úsilie o zníženie emisií medzi členské štáty v sektoroch, na ktoré sa 

nevzťahuje systém EÚ ETS. Komisia navrhuje, aby úsilie členských štátov vychádzalo zo 

zásady rastu a solidarity pri zohľadnení relatívneho HDP na obyvateľa v jednotlivých 

členských štátoch.

Hlavné nevyriešené otázky

Rozsah pôsobnosti (článok 1)

Cieľom návrhu Komisie o spoločnom úsilí je znížiť emisie v sektoroch, na ktoré sa 

nevzťahuje smernica o obchodovaní s emisiami. Delegácie by chceli, aby sa v znení jasne 

uviedlo, o ktoré sektory ide. Niektoré delegácie by chceli výslovne odkázať na emisie z 

medzinárodnej námornej dopravy, zatiaľ čo iné by sem chceli zahrnúť emisie z využívania 

pôdy, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a ich odbúravanie.

Referenčný rok (článok 3 ods. 1 a príloha)

Väčšina delegácií môže podporiť návrh Komisie využívať údaje z roku 2005 na výpočet 

celkových cieľov zníženia pre jednotlivé členské štáty.

Skupina delegácií by však tieto ciele chcela prepočítať na základe údajov z roku 1990, pričom 

uvádza, že výber roku 2005 za referenčný rok zakrýva rozdiely v úsilí o zníženie emisií 

skleníkových plynov, ktoré členské štáty vyvinuli do roku 2005 a na ktoré sa podľa ich názoru 

neprihliada. Skupina delegácií navrhuje plošný cieľ platný pre celé hospodárstvo, a to -18 % 

vo vzťahu k príslušným cieľom pre všetky členské štáty v rámci Kjótskeho protokolu.
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Strednodobé ciele (článok 3)

Napriek tomu, že v zásade vítajú návrh Komisie na ročné lineárne zníženie emisií, na ktoré sa 

nevzťahuje systém ETS, viaceré delegácie poukázali na niektoré ťažkosti spojené s týmto 

lineárnym znížením: a) je veľmi obtiažne kontrolovať rozličné/rôznorodé sektory s cieľom 

dosiahnuť lineárne zníženie na ročnej báze; b) ak bude začiatočným bodom obdobie 2008 –

2010, môže pôsobiť ako zvrátený stimul pre členské štáty, aby zvýšili emisie; c) flexibilita nie 

je dostatočná na to, aby zohľadnila náročné roky (klimatické podmienky, hospodársku 

situáciu). Niektoré delegácie sa okrem toho nazdávajú, že strednodobé ciele by mali byť 

orientačné a že povinnosť dodržiavať ich môže byť kontraproduktívna pre úsilie členských 

štátov splniť nákladovo efektívnym spôsobom cieľ, ktorým je rok 2020.

3. Prierezové otázky (medzi preskúmaním systému EÚ ETS a spoločným úsilím)

Podnietenie cieľa, ktorým je 20 – 30 %

Návrh Komisie obsahuje doložku o úpravách, ktorá EÚ umožňuje prejsť z nezávislého 

záväzku vo výške 20 % k ambicióznejšiemu cieľu, ku ktorému Spoločenstvo zaviaže budúca 

medzinárodná dohoda.

Vo všeobecnosti by členské štáty uprednostnili, keby sa v prípade ambicióznejšieho záväzku 

znížiť emisie, ktorý sa má prijať v rámci medzinárodnej dohody, uskutočnilo rovnako 

dôsledné posúdenie vplyvu ako v prípade záväzku vo výške 20 %. Existujú obavy, že takmer 

automatická úprava, ktorá sa po podpísaní medzinárodnej dohody má uskutočniť 

prostredníctvom komitologického postupu, nedostatočne zohľadňuje otázky nákladovej 

efektívnosti, najmä pokiaľ ide o rozlíšenie medzi emisiami v rámci systému ETS a mimo 

neho, ani primerane neprihliada na výsledky dosiahnuté od roku 1990 v rámci Kjótskeho 

protokolu.
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Flexibilita

Prevláda názor, že flexibilita, ktorú členské štáty potrebujú, má byť väčšia, než sa v 

súčasnosti umožňuje v rámci systému ETS a návrhoch na spoločné úsilie, aby mohli 

nákladovo efektívnym spôsobom splniť svoje záväzky. Táto dodatočná flexibilita by mohla 

mať rôzne formy, okrem iného umožniť väčšie využívanie kreditov z projektových 

mechanizmov v sektoroch v rámci systému ETS i mimo neho; umožniť obchod medzi 

členskými štátmi v rámci sektorov, na ktoré sa nevzťahuje obchodovanie, ako aj medzi 

sektormi, na ktoré sa systém ETS vzťahuje, a sektormi, na ktoré sa nevzťahuje, a poskytnúť 

väčší priestor na manévrovanie v oblasti bankovníctva a pôžičiek v sektoroch, na ktoré sa 

nevťahuje obchodovanie.

_____________
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Príloha II

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o geologickom ukladaní oxidu uhličitého, 

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, smernice 2000/60/ES, 

2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenie (ES) č. 1013/2006 (smernica o zachytávaní a 

ukladaní uhlíka)

Návrh Komisie vychádza z článku 175 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Zámerom návrhu je vytvorenie harmonizovaných pravidiel bezpečného ukladania CO2 v 

geologických formáciách. Riešia sa všetky kroky: prieskum potenciálnych úložísk, výber úložísk, 

vydávanie povolení na prieskum a ukladanie, povinnosti vzťahujúce sa na operáciu uloženia, 

uzatvorenie úložiska a požiadavky na monitorovanie a kontrolu po uzatvorení, aby sa zabezpečilo, 

že uložený CO2 bude úplne izolovaný na neobmedzenú dobu v budúcnosti. Okrem toho sa navrhujú 

ustanovenia na odobratie povolení na ukladanie a presun zodpovednosti na príslušné orgány (po 

odobratí povolenia alebo po normálnom uzatvorení úložiska) vrátane všetkých následných právnych 

povinností. Navrhujú sa aj ustanovenia o finančnej záruke, ako aj ustanovenia na zabezpečenie 

spravodlivého a otvoreného prístupu k prepravným sieťam a úložiskám pre tretie strany a o riešení 

sporov.

Hlavné nevyriešené otázky

Niekoľko bodov je potrebné ďalej objasniť z technického hľadiska, alebo sú problémom pre 

jednotlivé delegácie. V tejto súvislosti možno poznamenať, že dve delegácie vyjadrili počas 

preskúmania znenia obavy v súvislosti s globálnymi i miestnymi dosahmi smernice o zachytávaní a 

ukladaní uhlíka na životné prostredie a navrhli, že rozsah pôsobnosti súčasného regulačného rámca 

by sa mal obmedziť na fázu demonštrácie tejto technológie, kým sa nezíska viac údajov o jej 

bezpečnosti a realizovateľnosti.

Hlavné otvorené otázky možno v tejto etape pomenovať takto:
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Kontrola povolení na ukladanie CO2

Návrh predpokladá (kapitola 3 „Povolenia na ukladanie CO2“, článok 10), že príslušné orgány by 

mali predkladať návrhy povolení na ukladanie CO2 Komisii. Komisia skontroluje návrhy povolení a 

do šiestich mesiacov môže vydať nezáväzné stanovisko; príslušný orgán potom prijme konečné 

rozhodnutie. Táto kontrola je potrebná na zabezpečenie harmonizovaného uplatňovania smernice od 

najskoršieho štádiu a na zvýšenie dôvery v bezpečnosť úložísk prvej generácie.

Niektoré delegácie namietajú proti tomuto postupu, pretože sa domnievajú sa, že je príliš zdĺhavý a 

znamená záťaž; alebo z dôvodov subsidiarity. Iné delegácie by vo všeobecnosti tento postup mohli 

podporiť, pričom niektoré chcú, aby sa doplnilo viac podrobností o tom, ako sa bude kontrola 

uskutočňovať.

Zloženie toku CO2

V návrhu sa v článku 12 (kapitola 4 „Povinnosti v súvislosti s prevádzkou, uzavretím a v etape po 

uzavretí“) ustanovujú určité kritériá na prijatie toku CO2. Ustanovuje sa, že tento tok pozostáva 

„prevažne“ z oxidu uhličitého, že sa nesmie do neho pridávať žiadny odpad, že však môže 

obsahovať náhodne viazané látky z procesu zachytávania alebo vstrekovania zdroja v 

koncentráciách pod určitými škodlivými úrovňami.

Mnohé delegácie sa domnievajú, že článok 12 nie je dostatočne jasný, a navrhujú vymedziť limity 

koncentrácie napríklad komitologickým postupom. Niektoré iné delegácie a Komisia považujú za 

obtiažne stanoviť konkrétne limity – vzhľadom na to, že požiadavky na koncentráciu budú závisieť 

aj od úložiska a použitých techník zachytávania, a okrem iného poukazujú na skutočnosť, že znenie 

sa prebralo z Londýnskeho protokolu k Londýnskemu dohovoru o predchádzaní znečisťovaniu morí 

vypúšťaním odpadu a iných látok.
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Prevod zodpovednosti

V článku 18 (kapitola 4 „Povinnosti v súvislosti s prevádzkou, uzavretím a v etape po uzavretí“) sa 

ustanovuje, že po uzavretí úložiska podľa článku 17 zodpovednosť za miesto vrátane všetkých z 

toho vyplývajúcich právnych záväzkov sa prevedie na príslušný orgán, ak a keď všetky dostupné 

dôkazy signalizujú, že uložený CO2 bude úplne izolovaný na neobmedzenú dobu v budúcnosti.

Predpokladá sa kontrola Komisie analogická s kontrolou rozhodnutí o povoleniach ukladania 

(článok 10).

Po uskutočnení prevodu zodpovednosti nebude možné získať úhradu vzniknutých nákladov od 

bývalého prevádzkovateľa. Po prevode zodpovednosti sa navyše môže ukončiť monitorovanie, 

okrem prípadov, kedy sa spozorujú úniky alebo významné nedostatky. Na prevod zodpovednosti sa 

odkazuje aj v článku 11 (zmeny, kontrola, aktualizácia a odobratie povolení na ukladanie CO2).

Niekoľko delegácií vznieslo výhrady k článkom 11, 17 a 18, pokiaľ ide o druh a rozsah 

zodpovednosti prevádzanej na príslušný orgán, plánovaný postup a podmienky prevodu, potrebu 

kontroly Komisie a otázku monitorovania, ktoré by podľa niektorých delegácií malo pokračovať po 

uzavretí. K poslednej otázke Komisia poznamenáva, že riziká úniku sú po uzavretí minimálne, ak 

pred uskutočnením prevodu zodpovednosti všetky dostupné dôkazy ukazujú, že uložený CO2 bude 

úplne izolovaný na neobmedzenú dobu.

Finančná záruka

V článku 19 (kapitola 4 „Povinnosti v súvislosti s prevádzkou, uzavretím a v etape po uzavretí“) sa 

uvádzajú všeobecné ustanovenia o finančnej záruke, ktorú poskytne žiadateľ o povolenie na 

ukladanie. Hoci sú naznačené hlavné prvky pokrytia a trvania finančnej záruky, očakáva sa, že 

podrobné postupy určí každý členský štát.

Mnohé delegácie žiadajú objasnenie a/alebo navrhujú zmeniť a doplniť článok 19 tak, aby sa okrem 

iného ešte skonkretizovali riziká/povinnosti, ktoré má finančná záruka pokrývať, jej výška a potreba 

jej postupného prispôsobovania, okamih, kedy sa očakáva aktivácia a odstúpenie, ako aj možnosť 

prístupu k finančnej záruke zo strany príslušného orgánu.
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Prístup k prepravným sieťam

V článku 20 (kapitola 5 „Prístup tretích strán“) sa uvádzajú podmienky, ktoré musia členské štáty 

zohľadniť pri vytváraní opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby mali potenciálni 

používatelia otvorený a spravodlivý prístup k prepravným sieťam a úložiskám CO2.

Niekoľko delegácií žiada, aby sa článok ešte objasnil, najmä pokiaľ ide o podmienky, za ktorých 

príslušné orgány alebo jednotliví prevádzkovatelia môžu prístup odmietnuť. Komisia, pripomínajúc, 

že technológia je stále vo fáze demonštrácie, sa nedomnieva, že je opodstatnené vytvoriť v takom 

včasnom štádiu podrobné trhové pravidlá pre zachytávanie a ukladanie uhlíka.

Pripravenosť na zachytávanie

V článku 32 (kapitola 7 „Zmeny a doplnenia“) sa navrhuje zmena a doplnenie smernice 2001/80 o 

veľkých spaľovacích zariadeniach. Konkrétne všetky spaľovne s kapacitou od 300 MW, ktorým sa 

povolenie na prevádzku udelí po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, budú mať na mieste 

zariadenia vhodný priestor na umiestnenie vybavenia potrebného na zachytávanie a stláčanie CO2 a 

posúdi sa dostupnosť vhodných úložísk a prepravných sietí, ako aj technická realizovateľnosť 

dodatočného vybavenia na zachytávanie CO2.

.

Kým niektoré delegácie môžu podporiť článok 32, niektoré iné delegácie považujú toto ustanovenie 

za predčasné a navrhujú jeho vypustenie. Komisia poznamenáva, že predpokladaná pripravenosť na 

zachytávanie neznamená povinnosť uplatňovať zachytávanie a ukladanie uhlíka na budúce 

inštalácie, a článok 32 považuje za nevyhnutný na stimulovanie budúceho použitia techniky za 

primeraných nákladov a ako prevenciu pred tým, že sa nebude dať nahradiť technológia s vysokými 

emisiami.

_____________
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Príloha III

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov

Zámerom tohto návrhu, založeného na článku 175 ods. 1 a článku 95 Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva, je stanoviť záväzné ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov.

Hlavné nevyriešené otázky2

Ciele (článok 3)

Pokiaľ ide o ciele, pomenovali sa tri hlavné obavy:

= Úroveň národných cieľov pre energiu z obnoviteľných zdrojov (tento cieľ, odlišný pre každý 

členský štát, stanovuje, že do roku 2020 musí 20 % spotreby energie v EÚ pochádzať z 

energie z obnoviteľných zdrojov). Niektoré delegácie naznačujú, že ich cieľ je veľmi vysoký, 

alebo aj príliš vysoký. Avšak pretože akceptovateľnosť úrovne týchto národných cieľov bude 

do značnej miery závisieť od výsledku rokovaní o iných ustanoveniach smernice – najmä 

ustanovení týkajúcich sa pružnosti – a o balíku ako celku, nie je ešte isté, či diskusia o tejto 

otázke bude potrebná.

  
2 Poznámka: články týkajúce sa biopalív preskúmava pracovná skupina ad hoc pre kritériá 

udržateľnosti týkajúce sa biopalív (pozri prílohu IV).
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= Podmienenosť cieľa obnoviteľných dopravných palív (podľa tohto cieľa, platného rovnako vo 

všetkých členských štátoch, musí do roku 2020 10 % spotreby energie v EÚ v sektore 

dopravy pochádzať z energie z obnoviteľných zdrojov). Mnohé delegácie chcú podmieniť 

záväznú povahu tohto cieľa podmienkami uvedenými na jarnom zasadnutí Európskej rady v 

roku 2007 (kde sa uviedlo: „Záväzný charakter tohto cieľa je primeraný pod podmienkou, že 

výroba bude trvalo udržateľná, že postupne budú komerčne dostupné biopalivá druhej 

generácie a že sa zodpovedajúcim spôsobom bude meniť a dopĺňať smernica o kvalite palív, 

aby sa umožnila dostatočná miera miešania.“). Iné delegácie zdôraznili, že dohoda o ciele v 

doprave závisí od výsledkov pracovnej skupiny ad hoc pre kritériá udržateľnosti týkajúce sa 

biopalív.

Komisia, ktorú podporilo niekoľko ďalších členských štátov, argumentuje, že podmienenosť 

pre udržateľnosť zabezpečujú kritériá udržateľnosti a že podmienenie záväznosti cieľa 

dostupnosťou druhej generácie biopalív bude odrádzať od investícií do druhej generácie 

biopalív a povzbudí k nečinnosti, takže sa uvedené podmienky nesplnia. Navyše možno 

zdôrazniť, že cieľ 10 % umožní použitie energie z iných obnoviteľných zdrojov, nielen 

biopalív.

= Orientačná dráha a jej dôsledky: niektoré delegácie trvajú na tom, aby nesplnenie orientačnej 

dráhy malo len malé, prípadne nemalo žiadne dôsledky. Návrh žiada od členských štátov, 

ktoré nesplnia orientačnú dráhu, aby predložili nový vnútroštátny akčný plán, zakazuje im 

predávať záruky pôvodu (ZP) a otvára možnosť priestupkového konania, ak sa zdá, že 

členský štát neprijal dostatočné opatrenia. Niekoľko delegácií navyše považuje dráhu na jej 

začiatku za príliš príkru.

Komisia, ktorú podporujú niektoré delegácie, argumentuje, že by bolo nelogické, aby členský 

štát, ktorý nesplní svoju dráhu, mohol predávať ZP, že priestupkové konanie sa nezačne z 

dôvodu nesplnenia dráhy, ale skôr proti členským štátom, ktoré neprijmú „dostatočné 

opatrenia“ a že dráha vyžaduje iba 25%-ný nárast spotreby energie z obnoviteľných zdrojov 

do konca roku 2011 v porovnaní s rokom 2005 – takže problém by vznikol iba pre členské 

štáty, ktoré neprijali podstatné kroky po roku 2005 (východiskový rok pre cieľ) a po jarnom 

zasadnutí Európskej rady v marci 2007, kde vznikla dohoda o cieľoch.
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Projekty s dlhými obdobiami uvedenia do prevádzky (článok 5 ods. 2)

Návrh Komisie by za istých podmienok umožnil členským štátom požiadať Komisiu, aby 

zohľadnila – v cieľovom roku 2020 – energiu z obnoviteľných zdrojov z výstavby nových zariadení 

na výrobu obnoviteľnej energie mimoriadnych rozmerov (výrobná kapacita ≥5 000 MW), ktoré ešte 

nie sú v prevádzke. Tento vysoký prah sa ustanovil preto, že toto ustanovenie de facto vytvára 

odchýlku od dohodnutého záväzného cieľa 20 % a týka sa projektov, ktoré sú tak rozsiahle, že ak 

by aj plánovanie začalo do roku 2010, dokončenie by do roku 2020 nebolo možné.

Niekoľko delegácií si želá, aby sa prah 5000 MW pre oprávnené zariadenia (podstatne) znížila, 

alebo aby sa prah ustanovil v závislosti od vnútroštátnej spotreby energie; viac pružnosti by 

zabezpečila aj zmena dátumov, ktoré sa týkajú začiatku výstavby a prevádzky, alebo možnosť, aby 

sa veľké projekty mohli rozdeliť na niekoľko menších. Iné delegácie sú však proti tomuto 

ustanoveniu.

Systém obchodovania so zárukami pôvodu (ZP) (články 6 – 11)

V záujme efektívnosti nákladov sa plánuje systém obchodovania so zárukami pôvodu (ZP) 

elektrickej, vykurovacej alebo chladiacej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. Tento 

systém by umožnil členským štátom s menším množstvom obnoviteľných zdrojov alebo s vyššími 

nákladmi na využitie energie z obnoviteľných zdrojov nákup ZP od iných členských štátov alebo 

súkromných prevádzkovateľov namiesto splnenia celého cieľa týkajúceho sa obnoviteľných zdrojov 

na svojom vlastnom území za vyššie náklady.

Tento systém, ako ho navrhuje Komisia, by viedol k obchodovaniu so ZP medzi členskými štátmi 

za predpokladu, že sa nevychyľujú z orientačnej dráhy, ako aj medzi súkromnými 

prevádzkovateľmi v týchto členských štátoch. Uvedený prevod ZP by sa však mohol obmedziť 

alebo zakázať členskými štátmi, ak by obchodovanie: malo nepriaznivý vplyv na bezpečnú a 

vyváženú dodávku energie, environmentálne ciele, z ktorých vychádza vnútroštátna podporná 

schéma, dosiahnutie cieľov na rok 2020 alebo plnenie orientačnej dráhy.



9648/08 kg, csk/PP/mis 18
PRÍLOHA III DG I - DG C EN

Viaceré členské štáty, ktoré majú záujem o kúpu ZP, sa obávajú najmä toho, či ich bude k dispozícii 

dostatok.Tieto členské štáty by chceli, aby bol systém ZP flexibilnejší, a pre obchod so ZP žiadajú 

čo najmenej obmedzení. Nechcú preto, aby obchodovanie záviselo od plnenia orientačnej dráhy. 

Podľa iných návrhov na zvýšenie flexibility by sa ZP pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa 

vyrobí a spotrebuje v tretích krajinách, započítavali do vnútroštátneho cieľa a platnosť ZP by sa 

predĺžila.

Mnohé členské štáty sa obávajú možných negatívnych dôsledkov systému ZP, ako napríklad 

neočakávané zisky pre konkurencieschopné obnoviteľné zdroje, alebo negatívnych dôsledkov na 

ich vnútroštátne podporné systémy, ako napríklad jednotná cena za ZP, ktorá by viedla k tlakom 

harmonizovať vnútroštátne podporné schémy na úkor podporných schém pre (dočasne) drahšie 

obnoviteľné zdroje, ako sú napríklad fotovoltaické zariadenia. Tieto členské štáty žiadajú pre 

obchod so ZP jasnejšie pravidlá o neuplatňovaní alebo dokonca aj o uplatňovaní a v žiadnom 

prípade nechcú, aby dôkazné bremeno týkajúce sa dôvodov pre obmedzenie alebo zakázanie 

obchodu spočívalo na ich pleciach: pochybujú, či sú dôvody, ktoré členskému štátu umožňujú 

obmedziť alebo zakázať prenos ZP, z právneho hľadiska dostatočné alebo dostatočne jasné, aby 

členským štátom so systémami výkupných sadzieb umožnili obmedziť alebo zakázať prenos ZP.

Viaceré členské štáty majú obavy v súvislosti s bezpečnosťou investícií: v znení smernice sa musí 

jasne uviesť, že investícií do energie z obnoviteľných zdrojov v iných členských štátoch a 

sprievodných cezhraničných prevodov ZP sa v žiadnom prípade nedotkne neskoršie rozhodnutie 

členského štátu zakázať obchod so ZP. Ešte stále je potrebné prerokovať aj otázky technickejšej 

povahy, ako napríklad spôsoby zabezpečenia harmonizovaných ZP a praktické fungovanie systému.

Viaceré členské štáty stále uvažujú o kľúčových aspektoch systému ZP a uviedli, že svoje stanoviská 

predstavia v najbližšej budúcnosti. Možné riešenie, ktoré sa v súčasnosti skúma, by v každom 

prípade umožnilo voľný obchod so ZP do termínu, do ktorého má dotknutý členský štát predložiť 

prvú správu, pričom jeho cieľom je poskytnúť členským štátom, ktoré nechcú umožniť dovoz alebo 

vývoz ZP, väčšiu právnu istotu. Ďalej je jeho cieľom poskytnúť investorom právnu istotu, že prevody 

ZP dohodnuté pred tým, ako členský štát prijal rozhodnutie blokovať dovoz alebo vývoz ZP, takéto 

rozhodnutie neovplyvní. Okrem toho sa v návrhu jedného z odôvodnení zdôrazňuje, že podľa 

ustanovení smernice sa povoľujú všetky formy spolupráce medzi členskými štátmi vrátane tzv. 

združovania vnútroštátnych podporných schém, ako sú napríklad výkupné sadzby.
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Posilňujúce opatrenia (článok 4, 12 – 14, 19)

Návrh obsahuje podrobné „posilňujúce ustanovenia“, v ktorých sa uvádzajú opatrenia, ktoré musia 

členské štáty prijať na podporu energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom: odstránenia 

administratívnych prekážok, postupov na urýchlenie, stanovenia požiadaviek na plánovanie, ako aj 

minimálnych noriem na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách; vypracovania a 

sprístupnenia príslušných informácií projektantom, architektom, spotrebiteľom a stavebným firmám 

a zavedenia schém odbornej prípravy pre dodávateľov a prostredníctvom zabezpečenia prioritného 

vstupu energie z odbnoviteľných zdrojov do siete. Okrem toho po tom, ako smernica nadobudne 

účinnosť, musí každý členský štát predložiť národný akčný plán, ktorý bude obsahovať plánované 

činnosti a ich odhadované výsledky; následne musí každé dva roky predložiť príslušnú správu.

Členské štáty poväčšine súhlasia s ustanoveniami týkajúcimi sa národného akčného plánu a 

dvojročných správ pod podmienkou, že administratívne zaťaženie z nich vyplývajúce bude aj 

naďalej proporčné.

Na základe doterajších rokovaní sa zdá, že väčšina členských štátov do veľkej miery súhlasí aj s 

navrhovanými posilňujúcimi opatreniami; Komisia tvrdí, že takéto ustanovenia sú potrebné, keďže 

skúsenosti poukazujú na priamy vzťah medzi opatreniami, ktoré prijímajú členské štáty, a ich 

úspechom pri plnení cieľov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov.

Viaceré členské štáty však žiadajú, aby sa všetky tieto ustanovenia alebo ich časť ponechali na 

subsidiaritu, napríklad vnútroštátne systémy udeľovania osvedčení dodávateľom malých zariadení 

na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, alebo aby sa nimi zaoberali iné právne predpisy v 

oblasti energetiky, napríklad minimálne normy na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v 

nových alebo renovovaných budovách. Ustanovenia týchto článkov by sa prípadne mohli 

transformovať na odporúčania alebo požiadavky na podávanie správ. Členské štáty, ktoré zastávajú 

tieto názory, tvrdia, že vzhľadom na to, že ciele budú záväzné (na rozdiel od predchádzajúcich 

cieľov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré boli orientačné), existuje menšia 

potreba sprievodných záväzných ustanovení na zabezpečenie ich splnenia.

Na účely dosiahnutia ďalšieho pokroku sa skúmajú viaceré zmeny znenia týchto článkov.

__________________
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Príloha IV

Kritériá udržateľnosti pre biopalivá

Komisia navrhla pre smernicu o obnoviteľných zdrojoch dvojitý právny základ, článok 95 ako 

právny základ pre schému udržateľnosti a článok 175 ods. 1 ako právny základ pre iné ustanovenia.

Pracovná skupina ad hoc sa rozhodla právny základ neprerokovávať.

Kritériá udržateľnosti sa považujú za potrebné pre smernicu o kvalite palív, ako aj smernicu o 

obnoviteľných zdrojoch, aby sa zabezpečilo, že výroba biopalív nebude mať negatívne dôsledky, 

ktoré prevýšia prínosy vyplývajúce z ich používania.

Hlavné nevyriešené otázky

Jednou z nevyriešených otázok je úroveň a dátum uplatňovania druhej fázy požiadavky na 

minimálne úspory skleníkových plynov.

Všetky delegácie sa zhodli na dvojfázovom prístupe a viaceré delegácie by mohli akceptovať 

termíny a hodnoty, ktoré predsedníctvo 7. mája predložilo Coreperu (úvodom 35 %, s nárastom na 

50 % v roku 2015). Viaceré iné delegácie chcú hodnoty týkajúce sa prvej alebo druhej fázy zvýšiť 

alebo znížiť, prípadne oboje, prípadne pre druhú fázu požadujú neskorší dátum. Mnohé delegácie

chcú, aby sa hodnota pre druhú fázu ponechala na dodatočné preskúmanie, proti čomu sa stavajú 

iné delegácie a Komisia z dôvodu, že by to bolo proti cieľu zaručiť bezpečnosť investícií.

Ďalšia nevyriešená otázka sa týka environmentálnej a sociálnej udržateľnosti výroby biopalív, ktorá 

by sa mala vzťahovať aj na tretie krajiny. Všetky delegácie sa zhodujú, že pri výrobe biopalív by sa 

mali dodržiavať určité environmentálne, ako aj sociálne kritériá. Niektoré delegácie sa nazdávajú, 

že navrhované environmentálne kritériá, ktoré by sa mali uplatňovať mimo Spoločenstva, nie sú v 

porovnaní s povinnosťami výrobcov v rámci Spoločenstva dostatočné. Viaceré ďalšie delegácie

však považujú povinnosť, aby Komisia situáciu monitorovala a podávala o nej správy, za 

vhodnejšiu ako záväzné environmentálne kritériá pre tretie krajiny. Pokiaľ ide o sociálne otázky, 

viaceré delegácie naďalej uprednostňujú povinnosť hospodárskych subjektov podávať správy;

mnohé delegácie však považujú za vhodnejšie, aby povinnosť monitorovať a podávať správy mala 

Komisia.
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Zostávajúca nevyriešená otázka sa týka aj metodiky výpočtu úspor skleníkových plynov získaných z 

využívania biopalív, najmä pokiaľ ide o rozhodnutia, z ktorých táto metodika vychádza. Zatiaľ čo 

sa pracovnej skupine ad hoc podarilo dosiahnuť pokrok v určitých technických otázkach, v 

niektorých ďalších otázkach pretrvávajú významné názorové rozdiely. Konkrétne existujú 

delegácie, ktoré sa nazdávajú, že štandardné hodnoty by mali byť konzervatívnejšie, alebo 

delegácie, ktoré požadujú alternatívne prístupy k otázkam, ako sú kombinovaná výroba, vedľajšie 

produkty a zvyšky poľnohospodárskych plodín. Veľká väčšina delegácií však v súvislosti s týmito 

otázkami podporuje prístup, ktorý navrhla Komisia.


