
(Návrh)

VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému
nahlasovania vybraných údajov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 26 ods.
2 zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o používaní elektronického systému ETRS (ďalej len
„systém“) nahlasovania vybraných údajov podľa § 3, 21 a 27 zákona. Systém sa používa pri
obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami
registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách
uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov
ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „schéma obchodovania“).

§ 2
Vybrané údaje

Vybranými údajmi sú:

a) monitorovací plán podľa § 3 ods. 2 písm. f) zákona a významná zmena monitorovacieho plánu
podľa § 21 ods. 4 písm. e) zákona,

b) správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona,

c) správa o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 21 ods. 1 písm. d)
zákona,

d) overená správa o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d) zákona,

e) potvrdenie o správnosti správy podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona,

f) údaje z konzervatívneho odhadu emisií podľa § 27 ods. 1 písm. j) zákona.
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§ 3
Prístup do systému

(1) Existujúcim účastníkom schémy obchodovania vytvorí ministerstvo prístup do systému do
15. decembra 2016.

(2) Existujúci účastník schémy obchodovania, ktorý získa prístup do systému, vkladá do
systému údaje z aktuálneho monitorovacieho plánu.

(3) Nový účastník schémy obchodovania požiada ministerstvo o prístup do systému pred
podaním žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

(4) Účastníkovi schémy obchodovania sa do systému vkladá potvrdenie o správnosti správy
o emisiách skleníkových plynov z prevádzky. Ak účastník schémy obchodovania nepredloží
v určenom termíne správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, vykoná sa konzervatívny
odhad emisií.

§ 4
Prechodné ustanovenie

Vkladať vybrané údaje spôsobom podľa doterajších predpisov možno do 30. septembra 2017.

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.


