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Z Á K O N

z 19. ok tób ra 2004

o ob cho do va ní s emis ný mi kvó ta mi a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met zá ko na

Ten to zá kon upra vu je 
a) ob cho do va nie s emis ný mi kvó ta mi skle ní ko vých ply -

nov v Slo ven skej re pub li ke, v Eu róp skej únii a me dzi 
oso ba mi re gis tro va ný mi v Slo ven skej re pub li ke
a oso ba mi re gis tro va ný mi v kra ji nách uve de ných
v prí lo he B Kjót ske ho pro to ko lu, kto ré pod po ru je
zni žo va nie emi sií skle ní ko vých ply nov eko no mic ky
vý hod ným spô so bom (ïa lej len „sché ma ob cho do va -
nia“),

b) ob cho do va nie s emis ný mi kvó ta mi zne čis �u jú cich
lá tok (ïa lej len „sys tém ob cho do va nia“),

c) prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾ov pre vá dzok,
ostat ných účast ní kov sché my ob cho do va nia a ostat -
ných účast ní kov sys té mu ob cho do va nia, 

d) pô sob nos� or gá nov štát nej sprá vy.

§ 2

Zá klad né po jmy 

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) kvó tou množ stvo emi sií po vo le né vy pus ti� po čas ur -

či tej doby, kto ré sa vy jad ru je v to nách; v prí pa de
skle ní ko vých ply nov v to nách ek vi va len tu oxi du uh -
li či té ho,

b) pre no som kvó ty zme na dr ži te ¾a kvó ty ale bo jej čas ti,
c) skle ní ko vý mi plyn mi plyn né lát ky spô so bu jú ce skle -

ní ko vý efekt uve de né v prí lo he č. 2 ta bu¾ ke A,
d) zne čis �u jú ci mi lát ka mi lát ky uve de né v prí lo he č. 2

ta bu¾ ke B,
e) emi siou uvo¾ ňo va nie skle ní ko vých ply nov a zne čis -

�u jú cich lá tok do ovzdu šia z pre vá dzok,
f) pre vádz kou 

1. sta cio nár ny tech no lo gic ký ce lok, v kto rom sa vy -
ko ná va jed na činnos� ale bo viac čin nos tí uve de -
ných v prí lo he č.1, a aká ko¾ vek iná pria mo s ni mi
sú vi sia ca čin nos�, kto rá má na uve de né čin nos ti
tech nic kú nad väz nos� a kto rá môže ma� vplyv na
emi sie, 

2. kaž dý iný tech no lo gic ký ce lok, kto rý emi tu je skle -
ní ko vé ply ny, kto ré ho pre vádz ko va te¾ sa dob ro -
vo¾ ne pri hlá sil do sché my ob cho do va nia,

g) po vin ným účast ní kom sché my ob cho do va nia je ten,
kto  pre vádz ku je ale bo ria di pre vádz ku (ïa lej len
„pre vádz ko va te¾“), v kto rej sa vy ko ná va jed na čin -
nos� ale bo viac čin nos tí uve de ných v prí lo he č. 1 ta -
bu¾ kách A a B, pre kto rú zís kal po vo le nie emi to va�
skle ní ko vé ply ny, 

h) dob ro vo¾ ným účast ní kom sché my ob cho do va nia je
pre vádz ko va te¾ kaž dej pre vádz ky pre vádz ko va nej na 
úze mí Slo ven skej re pub li ky, pre kto rú zís kal po vo le -
nie emi to va� skle ní ko vé ply ny na zá kla de dob ro vo¾ -
ne po da nej žia dos ti,

i) po vin ným účast ní kom sys té mu ob cho do va nia je
pre vádz ko va te¾ pre vádz ky, v kto rej sa vy ko ná va jed -
na čin nos� ale bo viac čin nos tí uve de ných v prí lo he
č. 1 ta bu¾ ke C, pre kto rú zís kal po vo le nie emi to va�
zne čis �u jú ce lát ky a má pri de le nú kvó tu pre zne čis -
�u jú cu lát ku,

j) no vým účast ní kom sché my ob cho do va nia je pre -
vádz ko va te¾ pre vádz ky
1. uve de nej v § 24 ods. 1 písm. a), pre kto rú zís kal

po vo le nie emi to va� skle ní ko vé ply ny ale bo zme nu
ta ké ho po vo le nia z dô vo du zme ny v cha rak te re ale -
bo v pre vádz ko va ní pre vádz ky, ale bo z dô vo du jej
roz ší re nia ná sled ne po ozná me ní ná rod né ho plá -
nu pri de ¾o va nia kvót pre skle ní ko vé ply ny (ïa lej
len „plán“) Eu róp skej ko mi sii (ïa lej len „ko mi sia“),

2. uve de nej v § 24 ods. 1 písm. b), pre kto rú zís kal
po vo le nie emi to va� skle ní ko vé ply ny ale bo zme nu
ta ké ho  po vo le nia z dô vo du zme ny v cha rak te re
ale bo v pre vádz ko va ní pre vádz ky, ale bo z dô vo du
jej roz ší re nia ná sled ne po zve rej ne ní plá nu pod ¾a
§ 8 ods. 10, 

k) pre vádz kou vy ra de nou zo sché my ob cho do va nia
ale bo zo sys té mu ob cho do va nia je pre vádz ka, kto rej
pre vádz ko va te¾ bol účast ní kom sché my ob cho do va -
nia ale bo účast ní kom sys té mu ob cho do va nia, ale
z dô vo du zme ny v cha rak te re ale bo v pre vádz ko va ní
pre vádz ky, ale bo z dô vo du ob me dze nia jej ka pa ci ty
už nepatrí me dzi pre vádz ky uve de né v prí lo he č. 1 ta -
bu¾ kách A až C, ak sa ne sta ne pre vádz kou dob ro vo¾ -
né ho účast ní ka sché my ob cho do va nia,

l) ve rej nos �ou jed na osoba ale bo viac osôb vrá ta ne
aso ciá cií, or ga ni zá cií ale bo zdru že ní,

m) to nou ek vi va len tu oxi du uh li či té ho jed na met ric ká
tona oxi du uh li či té ho (CO2) ale bo také množ stvo
aké ho ko¾ vek iné ho skle ní ko vé ho ply nu uve de né ho
v prí lo he č. 2, kto ré má ek vi va lent ný po ten ciál glo -
bál ne ho otep ¾o va nia,

n) pri zna nou jed not kou tona ek vi va len tu oxi du uh li či -
té ho; v prí pa de na do bud nu tia plat nos ti Kjót ske ho
pro to ko lu jed not ka z pri zna né ho množ stva pod ¾a
člán ku 3 ods. 7 Kjót ske ho pro to ko lu.
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Po vo le  nie

§ 3

Na vy púš �a nie skle ní ko vých ply nov ale bo zne čis �u jú -
cich lá tok z pre vádz ky ale bo z jej čas ti do ovzdu šia sa
vy ža du je po vo le nie vy da né pod ¾a § 5.

§ 4

Žia dos� o po vo le nie

(1) Žia dos� o po vo le nie na vy púš �a nie skle ní ko vých
ply nov do ovzdu šia ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a, pri čom

1. práv nic ká oso ba uve die ob chod né meno, síd lo
a mies to pod ni ka nia, práv nu for mu práv nic kej
oso by a iden ti fi kač né čís lo, ak je pri de le né; pre -
vádz ko va te¾ za pí sa ný v ob chod nom re gis tri ale bo
v inej evi den cii pod ni ka te ¾ov usta no ve nej zá ko -
nom aj vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo z inej
evi den cie pod ni ka te ¾ov,

2. fy zic ká oso ba uve die me no a priez vis ko, byd li sko,
mies to pod ni ka nia a iden ti fi kač né čís lo, ak je pri -
de le né; pre vádz ko va te¾ za pí sa ný v ob chod nom re -
gis tri ale bo v inej evi den cii pod ni ka te ¾ov usta no -
ve nej zá ko nom aj vý pis z ob chod né ho re gis tra
ale bo z inej evi den cie pod ni ka te ¾ov,

b) ná zov a ad re su pre vádz ky,
c) opis pre vádz ky a čin nos tí v nej vy ko ná va ných vrá ta -

ne po u ží va nej tech no ló gie,
d) opis su ro vín a po moc ných ma te riá lov, kto rých  po -

užívanie spô so bu je emi sie skle ní ko vých ply nov,
e) opis zdro jov emi sií skle ní ko vých ply nov z pre vádz ky,
f) ná vrh po stu pu ale bo schvá le ný pos tup zis �o va nia

množ stva emi to va ných skle ní ko vých ply nov,1)
g) bi lan ciu emi sií skle ní ko vých ply nov od roku 1990

ale bo od uve de nia pre vádz ky do čin nos ti pod ¾a toho,
čo na sta lo ne skôr,

h) ne tech nic ké zhr nu tie úda jov uve de ných v pís me -
nách c) až g).

(2) Žia dos� o po vo le nie na vy púš �a nie zne čis �u jú cich
lá tok do ovzdu šia ob sa hu je
a) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a, pri čom

1. práv nic ká oso ba uve die ob chod né meno, síd lo
a mies to pod ni ka nia, práv nu for mu práv nic kej
oso by a iden ti fi kač né čís lo, ak je pri de le né; pre -
vádz ko va te¾ za pí sa ný v ob chod nom re gis tri ale bo
v inej evi den cii pod ni ka te ¾ov usta no ve nej zá ko -
nom aj vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo z inej
evi den cie pod ni ka te ¾ov,

2. fy zic ká oso ba uve die me no a priez vis ko, byd li sko,
mies to pod ni ka nia a iden ti fi kač né čís lo, ak je pri -
de le né; pre vádz ko va te¾ za pí sa ný v ob chod nom re -
gis tri ale bo v inej evi den cii pod ni ka te ¾ov usta no -
ve nej zá ko nom aj vý pis z ob chod né ho re gis tra
ale bo z inej evi den cie pod ni ka te ¾ov,

b) ná zov a ad re su pre vádz ky,

c) ka te go ri zá ciu zdro ja zne čis �o va nia ovzdu šia,2)
d) ná vrh po stu pu ale bo schvá le ný pos tup zis �o va nia

množ stva emi to va ných zne čis �u jú cich lá tok,1)
e) bi lan ciu emi sií zne čis �u jú cich lá tok za po sled né tri

roky.

(3) Pre vádz ko va te¾ pre vádz ky,
a) kto rá bude uve de ná do čin nos ti po na do bud nu tí

účin nos ti toh to zá ko na, je po vin ný poda� žia dos�
o po vo le nie na vy púš �a nie skle ní ko vých ply nov do
ovzdu šia ale bo žia dos� o po vo le nie na vy púš �a nie
zne čis �u jú cich lá tok do ovzdu šia naj ne skôr v ča se
po da nia žia dos ti na jej uží va nie,

b) kto rý chce by� dob ro vo¾ ným účast ní kom sché my ob -
cho do va nia, po dá va žia dos� o po vo le nie na vy púš �a -
nie skle ní ko vých ply nov do ovzdu šia naj ne skôr tri
me sia ce pred po ža do va ným za ra de ním do sché my
ob cho do va nia.

(4) Žia dos� pod ¾a od se ku 1 ale bo od se ku 2 sa po dá va
prí sluš né mu ob vod né mu úra du ži vot né ho pros tre dia. 

§ 5

Pod mien ky a ob sah po vo le nia

(1) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia na zá kla de po -
sú de nia žia dos ti pod ¾a § 4 vydá pre vádz ko va te ¾o vi po vo le -
nie, ak pre vádz ko va te¾ spĺ ňa po žia dav ky na mo ni to ro va -
nie emi sií skle ní ko vých ply nov a po dá va nie správ uve de né
v prí lo he č. 4 a usta no ve né v oso bit nom predpise1), ale bo
po žia dav ky na mo ni to ro va nie emi sií zne čis �u jú cich lá tok
usta no ve né v oso bit nom pred pi se.1) Po vo le nie sa môže
vz�a ho va� na jed nu pre vádz ku ale bo viac pre vá dzok na
tom is tom mies te pre vádz ko va ných tým is tým pre vádz ko -
va te ¾om a sú čas ne mož no ude li� po vo le nie na vy púš �a nie
skle ní ko vých ply nov a zne čis �u jú cich lá tok.

(2) Po vo le nie ok rem vše obec ných ná le ži tos tí roz hod -
nu tia pod ¾a vše obec né ho pred pi su o správ nom konaní3)
ob sa hu je
a) opis čin nos tí vy ko ná va ných v pre vádz ke a emi sií z nej,
b) po žia dav ky na mo ni to ro va nie emi sií ur ču jú ce me to -

di ku a frek ven ciu mo ni to ro va nia, pos tup zis �o va nia
množ stva emi sií skle ní ko vých ply nov ale bo zne čis -
�u jú cich lá tok, kto rý bol schvá le ný, ale bo schvá le nie 
ná vr hu ta ké ho po stu pu, 

c) po žia dav ky na po dá va nie správ o emi siách, 
d) po vin nos ti pre vádz ko va te ¾ov pod ¾a § 13.

(3) Le ho ta na vy da nie po vo le nia je 60 dní odo dňa za -
ča tia ko na nia.

(4) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia do de sia tich
dní odo dňa na do bud nu tia prá vo plat nos ti po vo le nia
za šle kó piu po vo le nia Mi nis ter stvu ži vot né ho pros tre -
dia Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“).

(5) Ak sa vy dá va po vo le nie na vy púš �a nie skle ní ko -
vých ply nov z pre vádz ky, v kto rej sa vy ko ná va jú čin -
nos ti pod ¾a oso bit né ho zá ko na,4) pod mien ky a po stu py
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1) § 41 ods.1 písm. j) zá ko na č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va -
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ktorých zá ko nov.



ur če né v po vo le ní mu sia zoh ¾ad ňo va� pod mien ky a po -
stu py ur če né v in teg ro va nom po vo le ní pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,4) ak je in teg ro va né po vo le nie vy da né.

§ 6

Zme na po vo le nia

(1) Pre vádz ko va te¾ je po vin ný ozná mi� ob vod né mu
úra du ži vot né ho pros tre dia kaž dú pri pra vo va nú zme -
nu cha rak te ru, fun go va nia ale bo roz ší re nia pre vádz ky, 
kto rá môže by� dô vo dom na zme nu po vo le nia ale bo na
vy ra de nie zo sché my ob cho do va nia ale bo zo sys té mu
ob cho do va nia. Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia
zme ní po vo le nie, ak je to pot reb né, ale bo vydá roz hod -
nu tie o vy ra de ní pre vádz ky zo sché my ob cho do va nia
ale bo zo sys té mu ob cho do va nia v prí pa de, ak jej pre -
vádz ko va te¾ ne zo sta ne dob ro vo¾ ným účast ní kom sché -
my ob cho do va nia. Na ko na nie o zme ne po vo le nia sa
pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia § 4 ods. 4 a § 5.

(2) Prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a ur če né v po -
vo le ní pre chá dza jú aj na jeho práv ne ho ná stup cu. Nový 
pre vádz ko va te¾ je po vin ný ozná mi� ob vod né mu úra du
ži vot né ho pros tre dia, mi nis ter stvu a or ga ni zá cii po ve -
re nej mi nis ter stvom (ïa lej len „správ ca re gis tra“) zme -
nu pre vádz ko va te ¾a a svo je iden ti fi kač né úda je pod ¾a
§ 4 do de sia tich dní odo dňa účin nos ti pre cho du práv
a po vin nos tí. 

DRU HÁ ČASŤ

OB CHO DO VA NIE S KVÓ TA MI

§ 7

Účast ní ci sché my ob cho do va nia a účast ní ci sys té mu
ob cho do va nia

(1) Účast ní kom sché my ob cho do va nia môže by� ok -
rem po vin ných účast ní kov sché my ob cho do va nia
a dob ro vo¾ ných účast ní kov sché my ob cho do va nia aj
kaž dá iná oso ba, ak sa pri hlá si do re gis tra kvót (ïa lej
len „re gis ter“). 

(2) Účast ní kom sys té mu ob cho do va nia môže by� ok -
rem po vin ných účast ní kov sys té mu ob cho do va nia aj
kaž dá iná oso ba, ak sa pri hlá si do re gis tra. 

(3) Pre vádz ko va te¾ pre vádz ky, v kto rej sa vy ko ná va
jed na činnos� ale bo viac čin nos tí uve de ných v prí lo he
č. 1 ta bu¾ ke C, kto ré mu sa vydá po vo le nie po ukon če ní
pri de ¾o va nia kvót zne čis �u jú cich lá tok na prí sluš né ob -
cho do va te¾ né ob do bie, sta ne sa po vin ným účast ní kom
sys té mu ob cho do va nia až v na sle du jú com ob cho do va -
te¾ nom ob do bí.

(4) Dr ži te ¾om kvó ty opráv ne ným s kvó tou ob cho do -
va� môže by� len účast ník sché my ob cho do va nia ale bo
účast ník sys té mu ob cho do va nia.

(5) Žia da te¾, kto rý chce by� účast níkom sché my ob -
cho do va nia ale bo účast níkom sys té mu ob cho do va nia
a nie je po vin ným účast ní kom sché my ob cho do va nia
ale bo po vin ným účast ní kom sys té mu ob cho do va nia,
ale bo dob ro vo¾ ným účast ní kom sché my ob cho do va nia, 
po dá va mi nis ter stvu žia dos� o za pí sa nie do re gis tra,
kto rá ob sa hu je 

a) iden ti fi kač né úda je — ob chod né meno, síd lo a mies to
pod ni ka nia, práv nu for mu práv nic kej oso by a iden -
ti fi kač né čís lo, ak je pri de le né; práv nic ká oso ba za -
pí sa ná v ob chod nom re gis tri ale bo v inej evi den cii
pod ni ka te ¾ov usta no ve nej zá ko nom aj vý pis z ob -
chod né ho re gis tra ale bo z inej evi den cie pod ni ka te -
¾ov,

b) me no a priez vis ko, byd li sko a rod né čís lo, ak ide o fy -
zic kú oso bu,

c) vy me dze nie zá uj mu o účas� v sché me ob cho do va nia
ale bo o účas� v sys té me ob cho do va nia, ale bo o účas�
v oboch me cha niz moch ob cho do va nia s kvó ta mi.

(6) Správ ca re gis tra bez od klad ne za pí še žia da te ¾a do
re gis tra a zria di mu účet kvót na zá kla de po ky nu mi nis -
ter stva. Mi nis ter stvo vydá po kyn do 30 dní odo dňa do -
ru če nia žia dos ti pod ¾a od se ku 5. Za pí sa ním do re gis tra
sa žia da te¾ stá va účast ní kom sché my ob cho do va nia
ale bo účast ní kom sys té mu ob cho do va nia, ale bo účast -
ní kom sché my ob cho do va nia a aj účast ní kom sys té mu
ob cho do va nia.

(7) Správ ca re gis tra bez od klad ne za pí še po vin ných
a dob ro vo¾ ných účast ní kov sché my ob cho do va nia a po -
vin ných účast ní kov sys té mu ob cho do va nia do re gis tra
a zria di im účet kvót na zá kla de po ky nu mi nis ter stva,
kto ré ho vydá do 30 dní odo dňa do ru če nia kó pie po vo -
le nia pod ¾a § 5 ods. 4.

§ 8

Plán 

(1) Mi nis ter stvo vypra cu je plán oso bit ne pre účast ní -
kov sché my ob cho do va nia pre vádz ku jú cich pre vádz ky
pod ¾a § 24 ods. 1 písm. a) a po čnúc pä� roč ným ob cho -
do va te¾ ným ob do bím za čí na jú cim sa 1. ja nu ára 2008
aj plán oso bit ne pre účast ní kov sché my ob cho do va nia
pre vádz ku jú cich pre vádz ky pod ¾a § 24 ods. 1 písm. b)
a pre dob ro vo¾ ných účast ní kov sché my ob cho do va nia.
Plán musí by� za lo že ný na ob jektív nych a trans pa rent -
ných kri té riách a v prí pa de účast ní kov sché my ob cho -
do va nia pre vádz ku jú cich pre vádz ky pod ¾a § 24 ods. 1
písm. a) musí zoh ¾ad ňo va� kri té riá uve de né v prí lo he
č. 3.

(2) Mi nis ter stvo pri spra cú va ní plá nu pri hlia da aj
na pot re bu pri de le nia kvót no vým účast ní kom sché my
ob cho do va nia a na ten účel vy tvo rí re zer vu kvót, kto rá
bu de na účte kvót mi nis ter stva.

(3) Pre účast ní kov sché my ob cho do va nia pre vádz ku -
jú cich pre vádz ky pod ¾a § 24 ods. 1 písm. a) pre ob cho -
do va te¾ né ob do bie uve de né v § 9 ods. 1 mi nis ter stvo
vydá plán a ozná mi ho ko mi sii a kaž dé mu člen ské mu
štá tu Eu róp skej únie naj ne skôr do 30. no vem bra 2004. 
Pre na sle du jú ce ob cho do va te¾ né ob do bia plán vy dá va
a ozna mu je ko mi sii a kaž dé mu člen ské mu štá tu Eu -
róp skej únie naj ne skôr 18 me sia cov pred za čiat kom
prí sluš né ho ob do bia.

(4) Pre účast ní kov sché my ob cho do va nia pre vádz ku -
jú cich pre vádz ky pod ¾a § 24 ods. 1 písm. b) pre ob cho -
do va te¾ né ob do bie uve de né v § 9 ods. 2 a pre na sle du jú -
ce ob cho do va te¾ né ob do bia vydá mi nis ter stvo plán
naj ne skôr 18 me sia cov pred za čiat kom prí sluš né ho ob -
do bia.
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  (5) Mi nis ter stvo je po vin né zve rej ni� ná vrh plá nu na 
svo jej in ter ne to vej strán ke naj me nej na 30 dní tak, aby
sa s ním moh li oboz ná mi� účast ní ci sché my ob cho do -
va nia a ve rej nos�.

  (6) Účast ní ci sché my ob cho do va nia a ve rej nos� ma -
jú v le ho te pod ¾a od se ku 5 prá vo poda� k ná vr hu plá nu
pí som né pri po mien ky mi nis ter stvu.

  (7) Mi nis ter stvo je po vin né naj ne skôr do 30 dní od
uply nu tia le ho ty pod ¾a od se ku 5 usku toč ni� ve rej né
pre ro ko va nie ná vr hu plá nu a pri do pra cú va ní plá nu
pri hlia da� na po da né pí som né pri po mien ky ale bo pri -
po mien ky uplat ne né naj ne skôr na ve rej nom pre ro ko -
va ní. Pri hlia da sa len na odô vod ne né vec né pri po mien -
ky.

  (8) Ak ko mi sia od miet ne plán do troch me sia cov od
jeho ozná me nia pod ¾a od se ku 3 ale bo od miet ne kto rý -
ko¾ vek z je ho as pek tov na zá kla de ne sú la du s kri té ria -
mi uve de ný mi v prí lo he č. 3, mi nis ter stvo na vrh ne zme -
ny a do pl ne nia plá nu. Zme ny a do pl ne nia plá nu
mi nis ter stvo zve rej ní na svo jej in ter ne to vej strán ke na
desa� dní. Účast ní ci sché my ob cho do va nia a ve rej nos�
ma jú v tej to le ho te prá vo poda� k zme nám a do pl ne -
niam ná vr hu plá nu pí som né pri po mien ky mi nis ter -
stvu. Po vy hod no te ní pri po mie nok mi nis ter stvo za šle
upra ve ný plán ko mi sii. 

  (9) Plán pod ¾a od se ku 3 sa po pri ja tí ko mi siou už
ne mô že me ni� a po zve rej ne ní na in ter ne te sa stá va
plat ným. Plat ný plán je pre mi nis ter stvo a prí sluš ných
účast ní kov sché my ob cho do va nia zá väz ný.

(10) Plán pod ¾a od se ku 4 sa po do pra co va ní pod ¾a od -
se ku 7 a po zve rej ne ní na in ter ne te už ne mô že me ni�
a stá va sa pre mi nis ter stvo a prí sluš ných účast ní kov
sché my ob cho do va nia zá väz ný. 

§ 9

Pri de le nie a vy da nie kvót skle ní ko vých ply nov

(1) Pre troj roč né ob cho do va te¾ né ob do bie za čí na jú ce
sa 1. ja nu ára 2005 mi nis ter stvo na zá kla de plat né ho
plá nu bez od plat ne pri de lí kvó ty do 28. feb ru ára 2005
všet kým po vin ným účast ní kom sché my ob cho do va nia
pre vádz ku jú cim pre vádz ky pod ¾a § 24 ods. 1 písm. a);
o pri de le ní kvót vydá účast ní kom sché my ob cho do va -
nia po tvr de nie. 

(2) Pre pä� roč né ob cho do va te¾ né ob do bie za čí na jú -
ce sa 1. ja nu ára 2008 a pre kaž dé na sle du jú ce pä� -
roč né ob cho do va te¾ né ob do bie mi nis ter stvo na zá kla -
de plá nu (§ 8 ods. 10), v prí pa de účast ní kov sché my
ob cho do va nia pre vádz ku jú cich pre vádz ky pod ¾a § 24
ods. 1 písm. a) na zá kla de plat né ho plá nu (§ 8 ods. 9),
bez od plat ne pri de lí kvó ty naj ne skôr 12 me sia cov
pred za čiat kom prí sluš né ho ob do bia všet kým po vin -
ným účast ní kom sché my ob cho do va nia a dob ro vo¾ -
ným účast ní kom sché my ob cho do va nia; o pri de le ní
kvót vydá účast ní kom sché my ob cho do va nia po tvr -
de nie.

(3) Kvó ty pod ¾a od se ku 1 ale bo od se ku 2 mož no pri -

de li� len na zá kla de plá nu pod ¾a § 8 ods. 9 ale bo  odse -
ku 10.

(4) No vým účast ní kom sché my ob cho do va nia mi -
nis ter stvo bez od plat ne pri de lí kvó ty z re zer vy kvót do
60 dní odo dňa do ru če nia kó pie po vo le nia pod ¾a § 5
ods. 4; o pri de le ní kvót vydá účast ní kom sché my ob -
cho do va nia po tvr de nie. Mi nis ter stvo pri de ¾u je kvó ty
no vým účast ní kom sché my ob cho do va nia v po ra dí
pod ¾a dá tu mu do ru če nia pí som nej žia dos ti o po vo le -
nie emi to va� skle ní ko vé ply ny až do vy čer pa nia re zer -
vy kvót. 

  (5) Ne pri de le nú čas� re zer vy kvót môže mi nis ter stvo 
pre da� pria mo na draž be kvót5) ¾u bo vo¾né mu účast ní -
ko vi sché my ob cho do va nia. Ak kvó ty predá, pri me ra ne
sa uplat ní § 12. Pe ňaž né pros tried ky zís ka né z pre daja
kvót sú príj mom štát ne ho roz po čtu.

  (6) Mi nis ter stvo môže pri pri de ¾o va ní kvót pod ¾a od -
se kov 1 až 3 ale bo pri pre daji kvót pod ¾a od se ku 4 ob -
me dzi� po u ži tie kvót skle ní ko vých ply nov ale bo ich čas -
tí na po kry tie emi sií ur či tých ka te gó rií pre vá dzok ale bo
ob me dzi� mož nos ti pre no su kvót ale bo ich čas tí len na
ur či té štá ty.

  (7) Ob me dze nia ob cho do va nia s kvó ta mi pod ¾a od -
se ku 6 budú vy zna če né v re gis trač nom čís le kvó ty (§ 11
ods. 4). Tie to ob me dze nia nemožno zme ni� po pri de le ní
ale bo pre daji kvót.

  (8) Kvó ty pri de le né pod ¾a od se kov 1, 2 a 4 za pi su je
na po kyn mi nis ter stva správ ca re gis tra do re gis tra kaž -
do roč ne do 28. feb ru ára v ro ku v množ stve rov na jú com
sa pro porč né mu po dielu cel ko vé ho množ stva pri de le -
ných kvót na prí sluš né ob cho do va te¾ né ob do bie. Ak
bude no vé mu účast ní ko vi sché my ob cho do va nia pri de -
le ná kvó ta po uve de nom ter mí ne, za pí še sa jej pro porč -
né množ stvo v prí sluš nom roku do re gis tra do 30 dní
odo dňa vy da nia po tvr de nia o jej pri de le ní. 

  (9) Mi nis ter stvo pri de lí pod ¾a od se ku 2 všet kým po -
vin ným účast ní kom sché my ob cho do va nia pre vádz ku jú -
cim pre vádz ky pod ¾a § 24 ods. 1 písm. b) a dob ro vo¾ ným
účast ní kom sché my ob cho do va nia kvó tu v pri zna ných
jed not kách. 

(10) Ak je pre vádz ka pod ¾a § 24 ods. 1 písm. a) vy ra -
de ná zo sché my ob cho do va nia a ten istý pre vádz ko va -
te¾ po čas toho is té ho ob cho do va te¾ né ho ob do bia uve die 
na tom is tom mies te do pre vádz ky novú pre vádz ku
pod ¾a § 24 ods. 1 písm. a), tej to no vej pre vádz ke mi nis -
ter stvo pri de lí kvó tu z re zer vy kvót, zmen še nú o čas�
kvó ty pri de le nej vy ra de nej pre vádz ke, zos tá va jú cu po
odo vzda ní kvó ty pod ¾a § 13 ods. 1 písm. b). 

(11) Ak dô jde po čas ob do bia uve de né ho v od se ku 1
v pre vádz ke pod ¾a § 24 ods. 1 písm. a) k pod stat né mu
zvý še niu emi sií z dô vo du ne pred ví da te¾ nej mi mo riad -
nej uda los ti, pre vádz ko va te¾ bez od klad ne in for mu je
mi nis ter stvo, kto ré po žia da ko mi siu o sú hlas s do da -
toč ným zvý še ním kvó ty. Ak ko mi sia vydá sú hlas, mi -
nis ter stvo môže do da toč ne kvó tu pri me ra ne zvý ši�.
Čas� kvó ty, o kto rú bola pô vod ná kvó ta zvý še ná, ne mô -
že by� pred me tom pre no su.
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5) Zá kon č. 527/2002 Z. z. o dob ro vo¾ ných draž bách a o do pl ne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb. o no tá roch a no tár skej
čin nos ti (No tár sky po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 10

Pri de le nie a vy da nie kvót zne čis �u jú cich lá tok

(1) Ob cho do va te¾ né ob do bie s kvó ta mi zne čis �u jú -
cich lá tok trvá je den ka len dár ny rok. 

(2) Mi nis ter stvo naj ne skôr de vä� me sia cov pred za -
čiat kom ob cho do va te¾ né ho ob do bia usta no ví cel ko vé
množ stvo kvót zne čis �u jú cich lá tok, kto ré vydá pre prí -
sluš né ob cho do va te¾ né ob do bie a kto ré sa za pí šu do re -
gis tra na účet kvót mi nis ter stva. Sú čas ne určí množ -
stvo kvót v čle ne ní pod ¾a ok res ov, kto ré môžu by� z úč tu 
kvót mi nis ter stva bez od plat ne pri de le né všet kým po -
vin ným účast ní kom sys té mu ob cho do va nia. 

(3) Po usta no ve ní kvót pod ¾a od se ku 2 prí sluš ný ob -
vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia roz hod nu tím bez od -
plat ne pri de lí kvó ty všet kým po vin ným účast ní kom
sys té mu ob cho do va nia pre vádz ku jú cim pre vádz ky
v je ho územ nej pô sob nos ti tak, aby sa kvó ty ur če né pre
ok res ne pre kro či li. 

(4) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia vydá po vin -
ným účast ní kom sys té mu ob cho do va nia roz hod nu tie
o pri de le ní kvót naj ne skôr tri me sia ce pred za čiat kom
ob cho do va te¾ né ho ob do bia. Pri vy dá va ní roz hod nu tia
o pri de le ní kvót vy chá dza naj mä z
a) množ stva kvót zne čis �u jú cich lá tok ur če né ho pre

ok res v prí sluš nom ob cho do va te¾ nom ob do bí,
b) množ stva emi sií zne čis �u jú cej lát ky vy pus te né ho

z pre vádz ky za pred chá dza jú ce roky,
c) pod ni ka te¾ ské ho zá me ru v nad väz nos ti na pre vádz -

ko va nie pre vádz ky,
d) pred po kla da nej re gio nál nej pot re by tep la,
e) prog ra mu zni žo va nia emi sií z pre vádz ky,6)
f) prog ra mu na zlep še nie kva li ty ovzdu šia.7)

(5) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia do de sia tich
dní odo dňa na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o pri de le ní kvót za šle kó piu roz hod nu tia mi nis ter stvu,
kto ré na jeho zá kla de vydá po kyn správ co vi re gis tra na
pre nos kvó ty a jej za pí sa nie v re gis tri na účet kvót po -
vin né ho účast ní ka sys té mu ob cho do va nia.

(6) Ak po pri de le ní kvót pod ¾a od se kov 3 a 4 zos ta nú
na účte kvót mi nis ter stva ne pri de le né kvó ty, mi nis ter -
stvo môže tie to kvó ty pre da� pria mo na draž be kvót5) ¾u -
bo vo¾né mu účast ní ko vi sys té mu ob cho do va nia. Ak
kvó ty predá, vydá po kyn správ co vi re gis tra na pre nos
kvó ty a jej za pí sa nie v re gis tri na účet kvót účast ní ka
sys té mu ob cho do va nia. Pe ňaž né pros tried ky zís ka né
z pre daja kvót sú príj mom štát ne ho roz po čtu. 

(7) Za ka zu je sa pre nos kvót ale bo ich čas tí, kto rý zvy -
šu je pri de le nú kvó tu po vin né mu účast ní ko vi sys té mu
ob cho do va nia, ak má pre vádz ku umies tne nú v ob las ti
ria de nia kva li ty ovzdu šia,8) v kto rej sú pre kra čo va né li -
mit né hod no ty tej zne čis �u jú cej lát ky, kto rej kvó ty sa
majú pre nies�. 

(8) Pri pre no se kvót pod ¾a § 12 ods. 2 sa môžu kvó ty
ur če né pre ok res pod ¾a od se ku 2 pre kro či�. 

(9) In for má cie o ur če ných kvó tach a ich pre no soch sa 
sprís tup ňu jú v re gis tri.

§ 11

Re gis ter 

(1) Mi nis ter stvo na za bez pe če nie pres nej evi den cie
vy dá va nia, pri de ¾o va nia, drž by, pre no su a zru še nia
kvót vy tvo rí a spra vu je re gis ter pros tred níc tvom správ -
cu re gis tra. Re gis ter musí by� tr va le prí stup ný ve rej -
nos ti a mu sí ob sa ho va� od de le né účty kvót, aby sa za -
zna me ná va li kvó ty, kto ré má v drž be kaž dá oso ba,
kto rej sa kvó ty vy dá va jú ale bo pre ná ša jú ale bo od kto -
rej sa pre ná ša jú. Ne sprís tup ňu jú sa osob né úda je  po -
d¾a oso bit né ho zá ko na.9) 

(2) Re gis ter ok rem zo zna mu účast ní kov sché my ob -
cho do va nia a po vin ných účast ní kov sys té mu ob cho do -
va nia ob sa hu je 
a) účet kvót mi nis ter stva,
b) oso bit ne ve de né účty kvót po vin ných účast ní kov

sché my ob cho do va nia a po vin ných účast ní kov sys -
té mu ob cho do va nia,

c) úč ty kvót dob ro vo¾ ných účast ní kov sché my ob cho -
do va nia,

d) oso bit ne ve de né účty kvót ostat ných účast ní kov
sché my ob cho do va nia a ostat ných účast ní kov sys -
té mu ob cho do va nia,

e) zá znam o zru še ných kvó tach,
f) zá znam o auto ma tic ky zru še ných kvó tach,
g) zá znam o ex por to va ných kvó tach,
h) zá znam o im por to va ných kvó tach.

(3) Kvó ta je v drž be účast ní ka sché my ob cho do va nia
ale bo účast ní ka sys té mu ob cho do va nia, ak je v re gis tri
za pí sa ná na jeho účte kvót.

(4) Kaž dá vy da ná a pri de le ná tona kvó ty skle ní ko vé -
ho ply nu ale bo zne čis �u jú cej lát ky musí ma� mi nis ter -
stvom pri de le né re gis trač né čís lo kvó ty, kto rým je v re gis -
tri jed no znač ne iden ti fi ko va te¾ ná, čo umož ní sle do va� jej
po hyb v sché me ob cho do va nia ale bo v sys té me ob cho do -
va nia po čas ce lé ho ob cho do va te¾ né ho ob do bia.

(5) Re gis trač né čís lo kvó ty musí roz li šo va� kaž dú
tonu kvó ty pod ¾a toho, či bola pri de le ná pod ¾a prí lo hy
č.1 ta bu¾ ky A, ta bu¾ ky B ale bo ta bu¾ ky C, pod ¾a ob do -
bia jej plat nos ti, pod ¾a mož nos ti jej pre no su pod ¾a § 12
a pod ¾a štá tu jej pô vo du a ro ku jej vy da nia.

(6) Jed na tona kvó ty ozna če ná svo jím re gis trač ným
čís lom môže by� v drž be len jed né ho účast ní ka sché my
ob cho do va nia ale bo účast ní ka sys té mu ob cho do va nia.

§ 12

Pre nos, odo vzda nie, zru še nie kvót

(1) Vy da né kvó ty skle ní ko vých ply nov ale bo ich čas ti
pri de le né na prí sluš né ob cho do va te¾ né ob do bie sa
môžu pod ¾a ur če nia mož nos ti ich pre no su pod ¾a § 9
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6) § 19 ods.1 písm. n) zá ko na č. 478/2002 Z. z. v zne ní zá ko na č. 525/2003 Z. z.
7) § 11 zá ko na č. 478/2002 Z. z. v zne ní zá ko na č. 525/2003 Z. z.
8) § 9 ods. 2 zá ko na č. 478/2002 Z. z. 
9) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.



ods. 6 pre ná ša� bez akých ko¾ vek ïal ších ob me dze ní
me dzi
a) účast ník mi sché my ob cho do va nia zo Slo ven skej re -

pub li ky,
b) účast ník mi sché my ob cho do va nia pod ¾a pís me na a)

a účast ník mi za hra nič nej sché my ob cho do va nia
z člen ské ho štá tu Eu róp skej únie,

c) účast ník mi sché my ob cho do va nia pod ¾a pís me na a)
ale bo pís me na b) a účast ník mi sché my ob cho do va -
nia zo štá tov z prí lo hy B Kjót ske ho pro to ko lu.

(2) Vy da né kvó ty zne čis �u jú cich lá tok ale bo ich čas ti
pri de le né na prí sluš né ob cho do va te¾ né ob do bie sa mô -
žu pre ná ša� me dzi účast ník mi sys té mu ob cho do va nia
bez akých ko¾ vek ïal ších ob me dze ní do 15. feb ru ára
roka na sle du jú ce ho po prí sluš nom ob cho do va te¾ nom
ob do bí; usta no ve nie § 10 ods. 7 tým nie je dotk nu té.

(3) Pre nos kvó ty ale bo jej čas ti za e vi du je v re gis tri
správ ca re gis tra na účte kvót účast ní ka sché my ob cho -
do va nia ale bo účast ní ka sys té mu ob cho do va nia na zá -
kla de žia dos ti účast ní kov, me dzi kto rý mi sa pre nos
usku toč ňu je. Žia dos� o za e vi do va nie pre no su kvó ty sa
za sie la správ co vi re gis tra pí som ne ale bo elek tro nic ky.
Na ten  účel je kaž dý účast ník sché my ob cho do va nia
ale bo účast ník sys té mu ob cho do va nia po vin ný ur či�
svoj ho zá stup cu, kto rý môže po ža do va� za e vi do va nie
pre no su kvó ty a pí som ne ozná mi� správ co vi re gis tra
jeho iden ti fi kač né úda je.

(4) Kvó ty skle ní ko vých ply nov vy da né prí sluš ným or -
gá nom iné ho člen ské ho štá tu Eu róp skej únie ale bo
štá tu z prí lo hy B Kjót ske ho pro to ko lu sú rov no cen né
s kvó ta mi skle ní ko vých ply nov vy da ný mi mi nis ter stvom 
a ich dr ži te lia ich mô žu po u ži� na účel pl ne nia po vin nos ti
pre vádz ko va te ¾a pod ¾a od se ku 5.

(5) Odo vzda né čas ti kvót skle ní ko vých ply nov pod ¾a
§ 13 ods. 1 písm. b) správ ca re gis tra ná sled ne zru ší.
Správ ca re gis tra vždy zru ší všet ky kvó ty ale bo ich čas ti, 
ak o to po žia da zá stup ca ur če ný dr ži te ¾om.

(6) Správ ca re gis tra zru ší kvó ty zne čis �u jú cich lá tok
ale bo ich čas ti na zá kla de ozná me nia ob vod né ho úra du 
ži vot né ho pros tre dia vy dá va jú ce ho roz hod nu tie pod ¾a
oso bit né ho pred pi su;10) vždy zru ší všet ky kvó ty ale bo
ich čas ti, ak o to po žia da zá stup ca ur če ný dr ži te ¾om.

§ 13

Po vin nos ti pre vádz ko va te ¾ov

(1) Pre vádz ko va te¾, kto rý je po vin ným účast ní kom
sché my ob cho do va nia, je po vin ný
a) pred lo ži� ob vod né mu úra du ži vot né ho pros tre dia

kaž do roč ne do 15. mar ca sprá vu o emi siách skle ní -
ko vých ply nov z pre vádz ky po čas pred chá dza jú ce ho
ka len dár ne ho roka ove re nú opráv ne ným ove ro va te -
¾om (§ 15) ako správ nu pod ¾a kri té rií uve de ných
v prí lo he č. 5, 

b) pred lo ži� správ co vi re gis tra kaž do roč ne, naj ne skôr
do 30. ap rí la, sprá vu pod ¾a pís me na a) aj s po tvr de -
ním ob vod né ho úra du ži vot né ho pros tre dia o jej

správ nos ti a sú čas ne mu odo vzda� čas� kvó ty skle ní -
ko vých ply nov v množ stve rov na jú com sa cel ko vým
emi siám z pre vádz ky po čas pred chá dza jú ce ho ka -
len dár ne ho roka pod ¾a ove re nej sprá vy, pri čom po -
vin ní účast ní ci sché my ob cho do va nia pre vádz ku jú -
ci pre vádz ky pod ¾a § 24 ods. 1 písm. a) ne mô žu na
ten to účel po u ži� pri zna né jed not ky,

c) ne us ku toč ňo va� pre no sy kvót skle ní ko vých ply nov
po 31. mar ci ka len dár ne ho roka, ak nie je jeho sprá va 
pod ¾a pís me na a) do uve de né ho ter mí nu ove re ná ako
správ na. To pla tí až do ove re nia správ nos ti sprá vy.

(2) Po vin nos ti po vin né ho účast ní ka sché my ob cho -
do va nia pla tia aj pre kaž dé ho dob ro vo¾ né ho účast ní ka
sché my ob cho do va nia odo dňa vstu pu do sché my ob -
cho do va nia.

(3) Pre vádz ko va te¾, kto rý je po vin ným účast ní kom
sys té mu ob cho do va nia, je po vin ný
a) pred lo ži� ob vod né mu úra du ži vot né ho pros tre dia

sprá vu o emi siách zne čis �u jú cich lá tok pod ¾a oso -
bit né ho predpisu11) s uve de ním množ stva kvót na
účte kvót, kto rých je dr ži te ¾om, k 15. feb ru áru roka
na sle du jú ce ho po prí sluš nom ob cho do va te¾ nom ob -
do bí,

b) odo vzda� správ co vi re gis tra do 30 dní po na do bud -
nu tí prá vo plat nos ti roz hod nu tia pod ¾a oso bit né ho
predpisu10) také množ stvo kvót zne čis �u jú cej lát ky,
aké pod ¾a toh to roz hod nu tia emi to val v prí sluš nom
ob cho do va te¾ nom ob do bí. 

§ 14

Plat nos� kvót

(1) Kvó ty pla tia len po čas ob cho do va te¾ né ho ob do -
bia, pre kto ré boli vy da né (§ 9 ods.1 a 2 a § 10 ods.1).

(2) Ak ne bu dú kvó ty vy da né pre prí sluš né ob cho do -
va te¾ né ob do bie zru še né pod ¾a § 12 ods. 5 a 6, všet ky
zos tá va jú ce kvó ty ale bo ich čas ti zru ší správ ca re gis tra
auto ma tic ky šty ri me sia ce po skon če ní kaž dé ho ob cho -
do va te¾ né ho ob do bia pre skle ní ko vé ply ny ale bo tri me -
sia ce po do ru če ní ozná me nia pod ¾a § 12 ods. 6.

§ 15

Opráv ne ný ove ro va te¾

(1) Opráv ne ný ove ro va te¾ je fy zic ká oso ba, kto rá má
opráv ne nie na ove ro va nie správ pred kla da ných pod ¾a
§ 13 ods. 1 písm. a) (ïa lej len „opráv ne nie“) vy da né mi -
nis ter stvom. Opráv ne ným ove ro va te ¾om sa od bor ne
spô so bi lá fy zic ká oso ba stá va mo men tom vy da nia
opráv ne nia. 

(2) Opráv ne nie pod ¾a od se ku 1 mož no vy da� fy zic kej
oso be, kto rá
a) je bez ú hon ná,
b) pre u ká že od bor nú spô so bi los� úspeš ným zlo že ním

skúš ky, v kto rej pre u ká že pot reb nú úro veň ve do -
mos tí o tech no ló giách v prí sluš ných ka te gó riách
prie my sel ných čin nos tí a v dru hoch pre vá dzok  po -

Čiastka 242 Zbierka zákonov č. 572/2004 Strana 5107

10) Zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va nie ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov.
11) Zá kon č. 478/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

Zá kon č. 401/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



d¾a prí lo hy č.1, pre kto ré chce by� opráv ne ným ove -
ro va te ¾om; skúš ku za bez pe ču je mi nis ter stvo, 

c) spĺ ňa kva li fi kač né pred po kla dy pod ¾a od se ku 8,
d) pred lo ži la mi nis ter stvu žia dos� o vy da nie opráv ne -

nia ale bo žia dos� o zme nu roz sa hu opráv ne nia pod ¾a 
od se ku 3 písm. b), 

e) uhra di la správ ny po pla tok pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.12)

  (3) Opráv ne nie vy da né pod ¾a od se ku 1 ob sa hu je
a) meno, priez vis ko, byd li sko a dá tum na ro de nia

opráv ne né ho ove ro va te ¾a, 
b) roz sah zahŕňajú ci vy me dze nie ka te gó rií a dru hov

pre vá dzok, pre kto ré môže ove ro va� sprá vy, 
c) dobu plat nos ti opráv ne nia, kto rá je pä� ro kov odo

dňa vy da nia opráv ne nia, s uve de ním mož nos ti jeho
pre dĺ že nia,

d) iden ti fi kač né čís lo opráv ne nia,
e) dá tum vy da nia opráv ne nia.

  (4) Opráv ne ný ove ro va te¾ je po vin ný na hlá si� mi nis -
ter stvu zme ny úda jov uve de ných v od se ku 3 písm. a)
a zme nu za mest ná va te ¾a.

  (5) Minis ter stvo môže ulo ži� opráv ne né mu ove ro va -
te ¾o vi, aby sa po dro bil pre skú ša niu od bor nej spô so bi -
los ti pod ¾a od se ku 2 písm. b), ak ide o zá sadné zmeny
v prí sluš ných vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi -
soch ale bo ak ide o zis te nie zá važ ných ne dos tat kov
v jeho čin nos ti. Na pre skú ša nie od bor nej spô so bi los ti
opráv ne ný ove ro va te¾ ne pred kla dá mi nis ter stvu žia -
dos� pod ¾a od se ku 2 písm. d).

  (6) Mi nis ter stvo ve die re gis ter opráv ne ných ove ro -
va te ¾ov.

  (7) Za bez ú hon nú fy zic kú oso bu pod ¾a odseku 2
písm. a) sa po va žu je ten, kto ne bol prá vo plat ne od sú de -
ný za úmy sel ný trest ný čin ale bo za trest ný čin, pri kto -
rom do šlo k ohroz e niu ži vot né ho pros tre dia. Bez ú hon -
nos� sa pre u ka zu je vý pi som z re gis tra tres tov, kto rý nie 
je star ší ako tri me sia ce.

  (8) Kva li fi kač ným pred po kla dom pod ¾a od se ku 2
písm. c) je vy so ko škol ské vzde la nie tech nic ké ho sme ru
dru hé ho stup ňa a naj me nej troj roč ná od bor ná prax
ale bo vy so ko škol ské vzde la nie tech nic ké ho sme ru pr -
vé ho stup ňa a naj me nej šes� roč ná od bor ná prax.

  (9) Od bor ná prax, kto rá sa za po čí ta va do kva li fi ká -
cie pod ¾a od se ku 8, je čin nos�
a) v ob las ti zis �o va nia množ stva vy púš �a ných skle ní -

ko vých ply nov,
b) v pre ve ro va ní úda jov o množ stvách vy púš �a ných

skle ní ko vých ply nov,
c) v zis �o va ní a pre ve ro va ní úda jov, kto ré slú žia ako

pod klad na zis �o va nie množ stva vy púš �a ných skle -
ní ko vých ply nov,

v ka te gó riách prie my sel ných čin nos tí a v dru hoch pre -
vá dzok, pre kto ré chce by� opráv ne ným ove ro va te ¾om.

(10) Opráv ne ný ove ro va te¾ ne mô že ove ro va� sprá vy
pred kla da né pod ¾a § 13 ods. 1 písm. a) pre vádz ko va te¾ -
mi, s kto rý mi je per so nál ne, eko no mic ky ale bo inak
zmluv ne pre po je ný.

(11) Opráv ne nie za ni ká
a) smr �ou opráv ne né ho ove ro va te ¾a ale bo jeho vy hlá -

se ním za mŕt ve ho,
b) roz hod nu tím mi nis ter stva o zru še ní opráv ne nia,
c) uply nu tím času, na kto rý bolo opráv ne nie ude le né.

(12) Mi nis ter stvo zru ší opráv ne nie, ak
a) opráv ne ný ove ro va te¾ o to po žia da,
b) opráv ne ný ove ro va te¾ pre sta ne spĺ ňa� nie ktorú

z pod mie nok ude le nia opráv ne nia uve de ných v od -
se ku 2.

(13) Mi nis ter stvo môže zru ši� opráv ne nie ale bo zme -
ni� roz sah opráv ne nia, ak zis tí ne dos tat ky vo vý ko ne
čin nos ti opráv ne né ho ove ro va te ¾a ale bo v pl ne ní jeho
ozna mo va cej po vin nos ti.

TRE T IA  ČASŤ
ŠTÁT NA SPRÁ VA

§ 16

Or gá ny štát nej sprá vy

Štát nu sprá vu pod ¾a toh to zá ko na vy ko ná va 
a) mi nis ter stvo, 
b) kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia,
c) ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia. 

§ 17

Mi nis ter stvo 

(1) Minis ter stvo 
a) je ústred ným or gá nom štát nej sprá vy vo ve ciach ob -

cho do va nia s kvó ta mi,
b) vy ko ná va hlav ný štát ny do zor vo ve ciach ob cho do -

va nia s kvó ta mi, 
c) vy prac úva a vy dá va plán (§ 8) a ozna mu je ho ko mi sii

a ostat ným štá tom Eu róp skej únie,
d) pri de ¾u je kvó ty skle ní ko vých ply nov účast ní kom

sché my ob cho do va nia pod ¾a § 9 ods. 1 a 2,
e) mô že ob me dzi� po u ži tie kvót skle ní ko vých ply nov

ale bo ich čas tí, ale bo mož nos� ich pre no su pod ¾a § 9
ods. 6,

f) pre dá va kvó ty z re zer vy kvót skle ní ko vých ply nov,
kto ré ne bo li pri de le né no vým účast ní kom sché my
ob cho do va nia pod ¾a § 9 ods. 5, 

g) pre dá va ne pri de le né kvó ty zne čis �u jú cich lá tok  po -
d¾a § 10 ods. 6,

h) spra vu je ne pri de le né pri zna né jed not ky a je opráv -
ne né s ni mi ob cho do va�,

i) ako zod po ved ný or gán spra vu je re gis ter pros tred -
níc tvom správ cu re gis tra,

j) je vo vz�a hu ku ko mi sii no ti fi kač ným or gá nom a po -
dá va jej sprá vy vo ve ciach ob cho do va nia s kvó ta mi
skle ní ko vých ply nov,

k) ako zod po ved ný or gán pod ¾a pís me na i) na ria ïu je
kaž do roč ne správ co vi re gis tra po 31. mar ci za blo ko -
va� pre no sy kvót skle ní ko vých ply nov pre vádz ko va -
te ¾a, kto rý je po vin ným ale bo dob ro vo¾ ným účast ní -
kom sché my ob cho do va nia, ak nie je jeho sprá va
pod ¾a § 13 ods. 1 písm. a) do uve de né ho ter mí nu ove -
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re ná ako správ na; to pla tí až do ove re nia správ nos ti
sprá vy,

l) uzat vá ra do ho dy s tre tí mi kra ji na mi uve de ný mi
v prí lo he B Kjót ske ho pro to ko lu, kto ré ra ti fi ko va li
pro to kol o vzá jom nom uzná va ní pri zna ných jed no -
tiek,

m)  vy dá va opráv ne nia pod ¾a § 15 ods. 1, ove ru je od bor -
nú spô so bi los� a ve die re gis ter opráv ne ných ove ro -
va te ¾ov. 

(2) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá
mi nis ter stvo, usta no ví

a) ná rod né emis né stropy13) a cel ko vé množ stvo kvót
zne čis �u jú cich lá tok, kto ré vydá pre prí sluš né ob -
cho do va te¾ né ob do bie v čle ne ní pod ¾a ok res ov,

b) po dro bnos ti o ná le ži tos tiach žia dos ti o vy da nie
opráv ne nia, o pre u ka zo va ní a ove ro va ní spl ne nia
pred po kla dov na vy da nie opráv ne nia, o ove ro va ní
od bor nej spô so bi los ti, o vy da ní opráv ne nia, o ča se
jeho plat nos ti, o pre dl žo va ní jeho plat nos ti, o zá ni ku
opráv ne nia a o re gis tri opráv ne ných ove ro va te ¾ov.

§ 18

Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia a ob vod ný úrad
ži vot né ho pros tre dia

(1) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia roz ho du je
v dru hom stup ni o ve ciach, v kto rých roz ho du je ob vod -
ný úrad ži vot né ho pros tre dia v pr vom stup ni pod ¾a od -
se ku 2 písm. a), c) a h). 

(2) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia

a) roz ho du je o vy da ní po vo le nia, jeho zme ne (§ 6) ale bo
o vy ra de ní pre vádz ky zo sché my ob cho do va nia,

b) ozna mu je vy da nie po vo le nia, jeho zme nu (§ 6) ale -
bo vy ra de nie pre vádz ky zo sché my ob cho do va nia
mi nis ter stvu,

c) roz ho du je o pri de le ní kvót zne čis �u jú cich lá tok po -
vin ným účast ní kom sys té mu ob cho do va nia,

d) vy ko ná va štát ny do zor vo ve ciach ob cho do va nia
s kvó ta mi,

e) vy dá va pre vádz ko va te ¾om, kto rí sú po vin ný mi ale bo
dob ro vo¾ ný mi účast ník mi sché my ob cho do va nia,
po tvr de nia o správ nos ti sprá vy pred lo že nej pod ¾a
§ 13 ods. 1 písm. a),

f) ozna mu je mi nis ter stvu, ak pre vádz ko va te¾ ne pred -
lo ží sprá vu pod ¾a § 13 ods.1 písm. a) ale bo sprá va nie 
je ove re ná ako správ na,

g) ozna mu je správ co vi re gis tra množ stvá emi sií zne čis -
�u jú cich lá tok z pre vá dzok po vin ných účast ní kov
sys té mu ob cho do va nia do 30 dní odo dňa na do bud -
nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,10)

h) ukla dá po ku ty za správ ne de lik ty.

ŠTVR TÁ  ČASŤ
SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ

USTA NO VE NIA 

§ 19

Iné správ ne de lik ty 

(1) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia ulo ží pre -
vádz ko va te ¾o vi, kto rý je po vin ným účast ní kom sché my
ob cho do va nia ale bo dob ro vo¾ ným účast ní kom sché my
ob cho do va nia a kto rý do 30. ap rí la kaž dé ho roku ne -
odo vzdá správ co vi re gis tra čas� kvó ty pot reb nú na po -
kry tie emi sií za pred chá dza jú ci rok, po ku tu vo výš ke
4 000 Sk za kaž dú ne po kry tú tonu ek vi va len tu oxi du
uh li či té ho emi to va né ho z pre vádz ky. Za pla te nie po ku -
ty za pre kro če nie emi sií ne zba vu je pre vádz ko va te ¾a po -
vin nos ti odo vzda� správ co vi re gis tra čas� kvó ty rov na jú -
cu sa prí sluš né mu pre kro če niu emi sií pri odo vzdá va ní
kvót za na sledujúci ka len dár ny rok. Po čas ob cho do va -
te¾ né ho ob do bia uve de né ho v § 9 ods.1 je výš ka po ku ty
za tonu ek vi va len tu oxi du uh li či té ho 1 600 Sk.

(2) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia môže ulo ži�
pre vádz ko va te ¾o vi po ku tu do 500 000 Sk, ak
a) ne podá v ur če nej le ho te žia dos� o po vo le nie,
b) ne do dr žia va po žia dav ky na mo ni to ro va nie emi sií

skle ní ko vých ply nov ale bo na po dá va nie správ o ich
emi siách usta no ve né v po vo le ní,

c) ne oz ná mi úda je usta no ve né v § 6 ods. 1, 
d) ne spl ní v ur če nej le ho te po vin nos ti usta no ve né

v § 13 ods.1.

(3) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia pri roz ho do -
va ní o výš ke po ku ty pod ¾a od se ku 2 pri hlia da na zá važ -
nos� po ru še nia po vin nos ti, čas tr va nia pro ti práv ne ho
sta vu a na vznik nu té ale bo hro zia ce škod li vé ná sled ky
na ži vot né pros tre die ale bo zdra vie ¾udí.

(4) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia ulo ží po ku tu
do jed né ho roka odo dňa, keï zis til po ru še nie po vin -
nos ti, naj ne skôr do troch ro kov odo dňa, keï k po ru še -
niu po vin nos ti do šlo. 

(5) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia pri po ru še ní
po vin nos tí pre vádz ko va te ¾om, kto rý je po vin ným
účast ní kom sys té mu ob cho do va nia, usta no ve ných
v po vo le ní vy da nom pod ¾a § 5 ods.2 písm. b) a c) a v § 13
ods. 3, po stu pu je pod ¾a oso bit ných pred pi sov.10)

(6) Mi nis ter stvo zve rej ňu je na svo jej in ter ne to vej
strán ke pre vádz ko va te ¾ov, kto rí po ru šia po žia dav ku na 
odo vzda nie množ stva kvó ty pod ¾a § 13 ods.1 písm. b)
a § 13 ods. 3.

(7) Po ku ty ulo že né ob vod ným úra dom ži vot né ho
pros tre dia pod ¾a toh to zá ko na sú príj mom štát ne ho
roz po čtu.

§ 20

Prí stup k in for má ciám

Mi nis ter stvo na svo jej in ter ne to vej strán ke sprís tup -
ňu je ve rej nos ti po tvr de nia o pri de le ní kvót účast ní kom
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sché my ob cho do va nia a po vin ným účast ní kom sys té -
mu ob cho do va nia sprá vy pod ¾a § 13 ods. 1 písm. b)
a in for má cie pod ¾a § 17 ods. 1 písm. f).

§ 21

Ko na nie

Ak nie je v tom to zá ko ne usta no ve né inak, na ko na -
nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je vše obec ný pred pis
o správ nom ko na ní.14) Vše obec ný pred pis o správ nom
ko na ní sa ne vz�a hu je na § 9, § 17 ods. 1 písm. d), e) a k)
a na § 18 ods. 2 písm. e). 

§ 22

Po dá va nie správ 

Mi nis ter stvo kaž do roč ne vy pra cú va a za sie la ko mi sii
sprá vu o uplat ňo va ní zá ko na pri ob cho do va ní s kvó ta -
mi skle ní ko vých ply nov. Sprá va musí ob sa ho va� naj mä 
in for má cie o spô so be pri de ¾o va nia kvót, o pre vádz ke re -
gis tra, o uplat ňo va ní po žia da viek na mo ni to ro va nie
emi sií a po dá va nie správ o emi siách, o ove ro va ní správ
o emi siách a o pre no soch kvót, ak k ne ja ké mu do chá dza.
Prvá sprá va sa za sie la ko mi sii do 30. jú na 2005.

§ 23

Tým to zá ko nom sa pre be rá práv ny akt Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he č. 6.

§ 24

(1) Pre vádz ko va te¾ musí ma� po vo le nie pod ¾a § 3 na
kaž dú pre vádz ku od 
a) 1. ja nu ára 2005, ak v nej vy ko ná va jed nu čin nos� ale -

bo viac čin nos tí uve de ných v prí lo he č. 1 ta bu¾ ke A,
b) 1. ja nu ára 2008, ak v nej vy ko ná va  jed nu čin nos� ale -

bo viac čin nos tí uve de ných v prí lo he č. 1 ta bu¾ ke B,
c) 1. ja nu ára 2007, ak v nej vy ko ná va jed nu čin nos� ale -

bo viac čin nos tí uve de ných v prí lo he č. 1 ta bu¾ ke C.

(2) Pre vádz ko va te¾ pre vádz ky
a) uve de nej v od se ku 1 písm. a), kto rá bola uve de ná

do čin nos ti pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá -
ko na, je po vin ný poda� žia dos� o po vo le nie na vy púš -
�a nie skle ní ko vých ply nov do ovzdu šia do 30. no -
vem bra 2004,

b) uve de nej v od se ku 1 písm. b), kto rá bola uve de ná
do čin nos ti pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá -
ko na, je po vin ný poda� žia dos� o po vo le nie na vy púš -
�a nie skle ní ko vých ply nov do ovzdu šia do 1. ja nu ára
2006,

c) uve de nej v od se ku 1 písm. c), kto rá bola uve de ná
do čin nos ti pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá -
ko na, je po vin ný poda� žia dos� o po vo le nie na vy púš -
�a nie zne čis �u jú cich lá tok do ovzdu šia do 30. sep -
tem bra 2005, a ak ide o stred ný zdroj zne čis �o va nia
ovzdu šia, pre kto rý sa bude zis �o va� množ stvo emi -
to va ných zne čis �u jú cich lá tok vý po čtom s po u ži tím

vše obec nej emis nej zá vis los ti ale bo vše obec né ho
emis né ho fak to ra, do 31. de cem bra 2005, 

(3) Usta no ve nia dru hej a tre tej čas ti toh to zá ko na
o ob cho do va ní s kvó ta mi zne čis �u jú cich lá tok sa uplat -
ňu jú na ob cho do va nie s kvó ta mi, kto ré sa vy da jú na
rok 2007 a ne skôr. Na emis né kvó ty zne čis �u jú cich lá -
tok usta no ve né do roku 2007 sa vz�a hu jú do te raj šie
pred pi sy. 

§ 25

Zru šo va cie usta no ve nia

Zru šu jú sa:

1. vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo -
ven skej re pub li ky č. 60/2003 Z. z., kto rou sa usta no -
vu jú ná rod né emis né stro py a emis né kvó ty;

2. § 12 ods. 21 vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot né ho  pro -
stredia Slo ven skej re pub li ky č. 408/2003 Z. z. o mo ni -
to ro va ní emi sií a kva li ty ovzdu šia.

Čl. II

Zá kon č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým 
sa do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne -
čis �o va nie ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá -
kon o ov zdu ší) v zne ní zá ko na č. 245/2003 Z. z. a zá ko -
na č. 525/2003 Z. z. sa me ní a do pĺ ňa tak to:

1. V § 4 ods.1 písm. d) sa nad slo vo „kvó ty“ umies tňu -
je od kaz 2a.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2a znie:
„2a) § 2 písm. a) zá ko na č. 572/2004 Z. z. o ob cho do va ní s emis ný -

mi kvó ta mi a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. V § 4 sa vy púš �a jú od se ky 6 až 19.

3. V § 29 pís me no o) znie:
„o) je vo vz�a hu k Eu róp skej ko mi sii no ti fi kač ným or gá -

nom a po dá va jej sprá vy vo ve ciach ochra ny ovzdu -
šia, naj mä o 
1. ná rod ných úda joch o kva li te pa lív,
2. množ stve mo to ro vé ho ben zí nu a na fty pre dá va -

ných na úze mí Slo ven skej re pub li ky,
3. ob sa hu sí ry v kva pal ných pa li vách, 
4. kva li te ovzdu šia.“. 

4. V § 39 od sek 1 znie:
„(1) Ak nie je v tom to zá ko ne usta no ve né inak, na ko -

na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je vše obec ný pred -
pis o správ nom ko na ní.21) Na ko na nia pod ¾a § 29
písm. d), i), m) a n), § 30 písm. c) a d), § 31 ods. 6, § 32
ods. 1 písm. b), c), e) a f) a § 33 ods. 3 písm. r) sa ne vz�a -
hu je vše obec ný pred pis o správ nom ko na ní.21)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 21 znie:
„21) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok)

v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

5. V § 41 ods.1 sa vy púš �a pís me no b).

Do te raj šie pís me ná c) až n) sa ozna ču jú ako pís me ná
b) až m). 

Strana 5110 Zbierka zákonov č. 572/2004 Čiastka 242

14) Zá kon č. 71/1967 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



Čl. III

Zá kon č. 245/2003 Z. z o in teg ro va nej pre ven cii
a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 525/2003 Z. z. a zá ko na č. 220/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

 § 18 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Na pre vádz ky, v kto rých sa vy ko ná va jú čin nos ti

uve de né v oso bit nom pred pi se,20a) ne bu dú sa uplat ňo -
va� po žia dav ky tý ka jú ce sa ener ge tic kej účin nos ti a po -
vo le nie ne bu de ob sa ho va� hod no tu emis né ho li mi tu
pre emi sie oxi du uh li či té ho, po kia¾ nie je pot reb né za -
bez pe či�, aby ne do šlo k výz namné mu miest ne mu zne -
čis te niu.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a) Prí lo ha č. 1 k  zá ko nu č. 572/2004 Z. z. o ob cho do va ní

s emis ný mi kvó ta mi a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov.“.

Čl. IV 

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č.145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní  zá -
kona Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z., zá -
ko na č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko na
č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., zá ko na

č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 217/2003 Z. z., zá ko na
č. 245/2003 Z. z., zá ko na č. 450/2003 Z. z., zá ko na
č. 469/2003 Z. z., zá ko na č. 583/2003 Z. z., zá ko na
č. 5/2004 Z. z., zá ko na č. 199/2004 Z. z. a zá ko na
č. 204/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

 V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v X. čas ti ŽI VOT -
NÉ PROS TRE DIE sa za po lo žku 171j vkla dá po lo žka
171k, kto rá znie: 

„Po lo žka 171k 
Po da nie žia dos ti o vy da nie ale bo zme nu opráv ne nia na

ove ro va nie správ pod ¾a zá ko na č. 572/2004 Z. z.
o  obchodo vaní s emis ný mi kvó ta mi  a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov ....................................... 5 000 Sk”.

Čl. V

V zá kone č. 535/2004 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa
zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb.
o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších pred pi sov čl. II
znie:

„Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� pät nás tym dňom po 
jeho vy hlá se ní.“.

Čl. VI 

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. no vem bra 2004
ok rem § 25 a usta no ve ní čl. II bo dov 1, 2 a 5, kto ré na -
do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2007, a čl. V, kto rý na -
do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.

Čiastka 242 Zbierka zákonov č. 572/2004 Strana 5111



Prí lo ha č. 1
k zákonu č. 572/2004 Z. z.

ZOZ NAM ČIN NOS TÍ

KA TE GÓ RIE ČIN NOS TÍ 
1. Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na pre vádz ky ale bo ich čas ti po u ží va né na vý skum, vý voj a tes to va nie no vých vý rob kov

a pro ce sov.
2. Uvá dza né pra ho vé hod no ty sa vo vše obec nos ti vz�a hu jú na pro jek to va né vý rob né ka pa ci ty ale bo na iné vý stu py.

Ak pre vádz ko va te¾ pre vádz ku je nie ko¾ ko čin nos tí pat ria cich do ka te gó rie čin nos tí s rov na kým ozna če ním v tej is tej 
pre vádz ke alebo na tom is tom mies te, vý rob né ka pa ci ty z tých to čin nos tí sa spočí ta jú.

Ta bu¾ ka A

Čin nos ti Skle ní ko vé ply ny

Čin nos ti v ener ge ti ke
Spa ¾o va cie za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom väč ším ako 20 MW (s vý nim kou
za ria de ní na ne bez peč ný ale bo ko mu nál ny od pad)
Ra fi né rie mi ne rál nych ole jov
Kok so va cie pece

Oxid uh li či tý

Oxid uh li či tý
Oxid uh li či tý

Vý ro ba a spra co va nie že lez ných ko vov
Pre vádz ky na pra že nie ale bo spe ka nie ko vo vých rúd (vrá ta ne sír ni ko vej rudy)
Pre vádz ky na vý ro bu su ro vé ho že le za ale bo oce le (z pr vot ných ale bo dru hot ných su ro vín)
vrá ta ne kon ti nu ál ne ho lia tia s ka pa ci tou väč šou ako 2,5 tony za ho di nu

Oxid uh li či tý
Oxid uh li či tý

Prie my sel ne rast ných su ro vín
Pre vádz ky na vý ro bu ce men to vé ho slin ku v ro tač ných pe ciach s vý rob nou ka pa ci tou väč -
šou ako 500 ton den ne ale bo váp na v ro tač ných pe ciach s ka pa ci tou väč šou ako 50 ton
den ne, ale bo v iných pe ciach s ka pa ci tou väč šou ako 50 ton den ne
Pre vádz ky na vý ro bu skla vrá ta ne skle ných vlá kien s ta via cou ka pa ci tou väč šou ako
20 ton den ne
Pre vádz ky na vý ro bu ke ra mic kých vý rob kov vy pa ¾o va ním, naj mä kry ti no vých škri diel, te -
hál, žia ru vzdor ných tvár nic, ob kla da čiek, ka me ni ny ale bo por ce lá nu, s vý rob nou ka pa ci -
tou väč šou ako 75 ton den ne a s ka pa ci tou pece väč šou ako 4 m3 a s hus to tou vsádz ky väč -
šou ako 300 kg/m3

Oxid uh li či tý

Oxid uh li či tý

Oxid uh li či tý

Iné čin nos ti
Prie my sel né pre vádz ky na vý ro bu
 a) bu ni či ny z dre va ale bo z iných vlák ni tých ma te riá lov
 b) pa pie ra a le pen ky s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 20 ton den ne

Oxid uh li či tý
Oxid uh li či tý

Ta bu¾ ka B

Čin nos ti Skle ní ko vé ply ny

Čin nos ti v ener ge ti ke
Spa ¾o va cie za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom väč ším ako 10 MW až do 20 MW
(s vý nim kou za ria de ní na ne bez peč ný ale bo ko mu nál ny od pad)

Oxid uh li či tý

Vý ro ba a spra co va nie že lez ných ko vov
Pre vádz ky na vý ro bu su ro vé ho že le za ale bo oce le (z pr vot ných ale bo dru hot ných su ro vín)
vrá ta ne kon ti nu ál ne ho lia tia s ka pa ci tou do 2,5 tony za ho di nu

Oxid uh li či tý

Prie my sel ne rast ných su ro vín
Pre vádz ky na vý ro bu skla vrá ta ne skle ných vlá kien s ta via cou ka pa ci tou väč šou ako
0,5 tony za deň až do 20 ton za deň
Pre vádz ky na vý ro bu ke ra mic kých vý rob kov vy pa ¾o va ním, naj mä kry ti no vých škri diel, te -
hál, žia ru vzdor ných tvár nic, ob kla da čiek, ka me ni ny ale bo por ce lá nu, s vý rob nou ka pa ci -
tou väč šou ako 1 tona za deň až do 75 ton za deň

Oxid uh li či tý

Oxid uh li či tý
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Ta bu¾ ka C

Čin nos ti Zne čis �u jú ca 
lát ka

Čin nos ti v ener ge ti ke
Spa ¾o va cie za ria de nia s me no vi tým te pel ným prí ko nom väč ším ako 50 MW
(s vý nim kou za ria de ní na ne bez peč ný ale bo ko mu nál ny od pad)
Ra fi né rie mi ne rál nych ole jov
Kok so va cie pe ce

Oxid si ri či tý

Oxid si ri či tý
Oxid si ri či tý

Vý ro ba a spra co va nie že lez ných ko vov
Pre vádz ky na pra že nie ale bo spe ka nie ko vo vých rúd (vrá ta ne sír ni ko vej rudy)
Pre vádz ky na vý ro bu su ro vé ho že le za ale bo oce le (z pr vot ných ale bo dru hot ných su ro vín)
vrá ta ne kon ti nu ál ne ho lia tia s ka pa ci tou väč šou ako 2,5 tony za ho di nu

Oxid si ri či tý
Oxid si ri či tý

Prie my sel ne rast ných su ro vín
Pre vádz ky na vý ro bu ce men to vé ho slin ku v ro tač ných pe ciach s vý rob nou ka pa ci tou väč -
šou ako 500 ton za deň ale bo váp na v ro tač ných pe ciach s ka pa ci tou väč šou ako 50 ton za
deň, ale bo v iných pe ciach s ka pa ci tou väč šou ako 50 ton za deň
Pre vádz ky na vý ro bu skla vrá ta ne skle ných vlá kien s ta via cou ka pa ci tou väč šou ako 20 ton 
za deň
Pre vádz ky na vý ro bu ke ra mic kých vý rob kov vy pa ¾o va ním, naj mä kry ti no vých škri diel, te -
hál, žia ru vzdor ných tvár nic, ob kla da čiek, ka me ni ny ale bo por ce lá nu, s vý rob nou ka pa ci -
tou väč šou ako 75 ton za deň a s ka pa ci tou pece väč šou ako 4 m3 a s hus to tou vsádz ky väč -
šou ako 300 kg/m3

Oxid si ri či tý

Oxid si ri či tý

Oxid si ri či tý

Ra fi né rie ro py Oxid si ri či tý

Iné čin nos ti
Prie my sel né pre vádz ky na vý ro bu
a) bu ni či ny z dre va ale bo z iných vlák ni tých ma te riá lov
b) pa pie ra a le pen ky s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 20 ton za deň

Oxid si ri či tý
Oxid si ri či tý
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Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 572/2004 Z. z.

Ta bu¾ ka A
ZOZ NAM SKLE NÍ KO VÝCH PLY NOV

Oxid uh li či tý (CO2)

Me tán (CH4)

Oxid dus ný (N2O)

Flu ó ro va né uh ¾o vo dí ky (HFC)

Pl nof lu ó ro va né uh ¾o vo dí ky (PFC)

Flu o rid sí ro vý (SF6)

Ta bu¾ ka B
ZNE ČIS ŤU JÚ CE LÁT KY

Oxid si ri či tý (SO2)

Oxi dy du sí ka vy jad re né ako oxid du si či tý (NO2)
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Prí lo ha č. 3
k zá ko nu č. 572/2004 Z. z.

KRI TÉ RIÁ PRE NÁ ROD NÉ PLÁ NY PRI DE ¼O VA NIA KVÓT SKLE NÍ KO VÝCH PLY NOV

  1. Cel ko vé množ stvo kvót, kto ré sa majú pri de li� na prí sluš né ob do bie, musí by� v sú la de so zá väz kom Slo ven skej
re pub li ky ob me dzo va� svo je emi sie pod ¾a oso bit né ho predpisu1) Kjót ske ho pro to ko lu pri zoh ¾ad ne ní na jed nej stra ne
po dielu cel ko vých emi sií, kto ré tie to kvó ty pred sta vu jú, v po rov na ní s emi sia mi zo zdro jov, kto ré ne po krý va táto
smer ni ca, a na dru hej stra ne pri zoh ¾ad ne ní ná rod nej ener ge tic kej po li ti ky. Cel ko vé množ stvo kvót by malo by� v sú -
la de s ná rod ným prog ra mom zme ny klí my. Cel ko vé množ stvo kvót by ne ma lo by� vyš šie ako množ stvo prav de po dob -
ne pot reb né na prís ne uplat ňo va nie kri té rií pod ¾a tej to prí lo hy. Pred ro kom 2008 bude množ stvo kvót v sú la de s tren -
dom emi sií sme ru jú cich k pre kro če niu cie ¾a kaž dé ho člen ské ho štá tu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1)

  2. Cel ko vé množ stvo kvót, kto ré sa má pri de li�, musí by� v sú la de s hod no te nia mi sku toč né ho a plá no va né ho  po -
kroku sme rom k pl ne niu prí spev kov Slo ven skej re pub li ky k zá väz ku Spo lo čen stva pri ja té ho pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.2)

  3. Množ stvo kvót, kto ré sa má pri de li�, musí by� v sú la de s po ten ciá lom vrá ta ne tech no lo gic ké ho po ten ciá lu zni -
žo va� emi sie z čin nos tí po kry tých tým to zá ko nom. Roz de ¾o va nie kvót sa môže za lo ži� aj na prie mer ných emi siách na
vý ro bok pri kaž dej čin nos ti a na do siah nu te¾ nom pok ro ku pri kaž dej čin nos ti.

  4. Plán musí by� v sú la de s iný mi práv ny mi a stra te gic ký mi ná stroj mi Eu róp ske ho spo lo čen stva. Mala by sa ve no -
va� po zor nos� ne vy hnut né mu zvy šo va niu emi sií, kto ré je ná sled kom no vých práv nych po žia da viek.

  5. Plán ne smie roz li šo va� me dzi spo loč nos �a mi ale bo od vet via mi tak, aby ne opráv ne ne zvý hod ňo val ur či té pod ni -
ky ale bo čin nos ti, v sú la de s me dzi ná rod nou zmlu vou.3)

  6. Plán musí ob sa ho va� in for má cie o spô so be, akým sa môžu noví účast ní ci za ča� po die¾a� na sché me ob cho do va -
nia s emi sia mi.

  7. Plán môže umož ňo va� zoh ¾ad ne nie včas nej ak cie a mu sí ob sa ho va� in for má cie o spô so be, akým sa bude včas ná 
ak cia zoh ¾ad ňo va�. Slo ven ská re pub li ka môže pri prí pra ve ná rod né ho plá nu pri de ¾o va nia kvót vy u ži� štan dar dy
vy chá dza jú ce z re fe renč ných do ku men tov pre naj lep šie do stup né tech no ló gie a tie to štan dar dy môžu po krý va� pr -
vok zoh ¾ad ne nia včas nej ak cie. 

  8. Plán musí ob sa ho va� in for má cie o spô so be, akým sa budú zoh ¾ad ňo va� čis té tech no ló gie vrá ta ne ener ge tic ky
efek tív nych tech no ló gií.

  9. Plán musí ob sa ho va� usta no ve nia na pri po mien ko va nie ve rej nos �ou a musí ob sa ho va� in for má cie o me cha niz -
moch, kto ré za bez pe čia, aby sa tie to pri po mien ky vhod ným spô so bom zoh ¾ad ňo va li pred pri ja tím roz hod nu tia o pri -
de le ní kvót.

10. Plán musí ob sa ho va� zoz nam pre vá dzok, kto ré po krý va ten to zá kon, s množ stva mi kvót, kto ré sa im plá nu jú
pri de li�.

11. Plán môže ob sa ho va� in for má cie o spô so be, akým sa bude zoh ¾ad ňo va� kon ku ren cia z kra jín ale bo zo sub jek tov 
mimo Eu róp skej únie.

Čiastka 242 Zbierka zákonov č. 572/2004 Strana 5115

1) Roz hod nu tie Rady 2002/358/EHS z 25. ap rí la 2002, kto ré sa týka schvá le nia Kjót ske ho pro to ko lu k Rám co vé mu do ho vo ru
Or ga ni zá cie Spo je ných ná ro dov o kli ma tic kých zme nách a spo loč nom pl ne ní zá väz kov z ne ho vy plý va jú cich v me ne Eu róp ske ho
spo lo čen stva (Ú. v. ES L 130, 15. 05. 2002).

2) Roz hod nu tie Rady 93/389/EHS z 24. júna 1993 o mo ni to ro va com me cha niz me v spo lo čen stve pre CO2 a iné plyn né emi sie
v at mo sfé re (Ú. v. ES L 167, 09. 07. 1993) v zne ní roz hod nu tia Ra dy z 26. ap rí la 1999, kto rým sa me ní a do pĺ ňa roz hod nu tie
93/389/EHS tý ka jú ce sa me cha niz mu mo ni to ro va nia v spo lo čen stve emi sií CO2 a iných skle ní ko vých ply nov (Ú. v. ES 1999/296/ES 
L 117, 05. 05. 1999).

3) Naj mä člán ky 87, 88 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva (úpl né zne nie Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).



Prí lo ha č. 4
k zá ko nu č. 572/2004 Z. z.

ZÁ SA DY MO NI TO RO VA NIA A PO DÁ VA NIA SPRÁV 

Mo ni to ro va nie emi sií oxi du uh li či té ho

Emi sie sa mu sia mo ni to ro va� vý po čtom ale bo na zá kla de me ra nia.

Vý po čet

Emi sie sa vy po čí ta jú pod ¾a vzor ca:

Úda je o čin nos ti x emis ný fak tor x oxi dač ný fak tor.

Úda je o čin nos ti (spot re bo va né pa li vo, stu peň vý ro by atï.) sa vy po čí ta jú na zá kla de úda jov o do dáv ke ale bo na zá kla -
de me ra ní.

Po u ži jú sa ak cep to va né emis né fak to ry. Emis né fak to ry špe ci fic ké pre jed not li vé čin nos ti sú pri ja te¾ né pre všet ky pa -
li vá. Štan dard né fak to ry sú pri ja te¾ né pre všet ky pa li vá ok rem ne ko merč ných pa lív (od pa do vé pa li vá, ako sú pne u -
ma ti ky ale bo ply ny z prie my sel ných pro ce sov). Štan dar dy (nor my) špe ci fic ké pre jed not li vé slo je uh lia a štan dar dy
pre zem ný plyn, špe ci fic ké pre Eu róp sku úniu ale bo pre jed not li vé kra ji ny ale bo jed not li vých vý rob cov, sa ïa lej vy -
pra cu jú. Štan dard né hod no ty IPKZ sú pri ja te¾ né pre pro duk ty ra fi né rií. Emis ný fak tor pre bio ma su je nula.

Ak emis ný fak tor ne zoh ¾ad ňu je fakt, že čas� uh lí ka sa ne o xi do va la, po tom sa zoh ¾ad ní do da toč ný oxi dač ný fak tor. Ak
sa vy po čí ta li emis né fak to ry špe ci fic ké pre ur či té čin nos ti a je v nich už zoh ¾ad ne ná oxi dá cia, oxi dač ný fak tor sa ne -
mu sí po u ži�. 

Po u ži jú sa štan dard né oxi dač né fak to ry vy tvo re né pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1) ak pre vádz ko va te¾ ne pre u ká že, že
fak to ry špe ci fic ké pre jed not li vé čin nos ti sú pres nej šie. 

Pre kaž dú čin nos�, pre vádz ku a pa li vo sa vy ko ná vý po čet zvláš�.

Me ra nie
Na me ra nie emi sií sa po u ži jú nor ma tív ne ale bo schvá le né me tó dy a mu sia by� do lo že né pod por ným vý po čtom emi sií.

Mo ni to ro va nie emi sií iných skle ní ko vých ply nov

Po u ži jú sa nor ma tív ne ale bo schvá le né me tó dy, vy tvo re né Ko mi siou v spo lu prá ci so všet ký mi re le vant ný mi stra na -
mi.

Po dá va nie správ o emi siách

Kaž dý pre vádz ko va te¾ musí do sprá vy o pre vádz ke za hr nú� na sle du jú ce in for má cie:

A. Úda je na iden ti fi ká ciu kaž dej pre vádz ky vrá ta ne

— ná zvu pre vádz ky,
— ad re sy vrá ta ne PSČ a kra ji ny,
— dru hu a poč tu čin nos tí uve de ných v prí lo he č. 1 vy ko ná va ných v pre vádz ke,
— me na a priez vis ka, ad re sy, te le fón ne ho a fa xo vé ho čís la a e-mailu kon takt nej oso by a
— ná zvu ma ji te ¾a pre vádz ky a akej ko¾ vek ro di čov skej spo loč nos ti.

B. Pre kaž dú čin nos� z prí lo hy č. 1 vy ko ná va nú v pre vádz ke, pre kto rú sa emi sie po čí ta jú,
— úda je o čin nos ti,
— emis né fak to ry,
— oxi dač né fak to ry,
— cel ko vé emi sie a
— ne is to tu.

C. Pre kaž dú čin nos� z prí lo hy č. 1 vy ko ná va nú v pre vádz ke, pre kto rú sa emi sie me ra jú,

— cel ko vé emi sie,
— in for má cie o spo ¾ah li vos ti me ra cích me tód a
— ne is to tu.
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1) Smer ni ca Rady 96/61/ES z 24. sep tem bra 1996 o in teg ro va nej pre ven cii a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia (Ú. v. ES
L 257, 10. 10. 1996).



D. Pre emi sie zo spa ¾o va nia musí sprá va ob sa ho va� aj oxi dač ný fak tor, ak oxi dá cia už ne bo la zoh ¾ad ne ná pri
vy pra cú va ní emis né ho fak to ra pre špe ci fic kú čin nos�.

Člen ský štát pri jme opat re nia na ko or di ná ciu po žia da viek na po dá va nie správ s iný mi exis tu jú ci mi po žia dav ka mi
na po dá va nie správ, aby sa mi ni ma li zo va lo za �a že nie pod ni kov sprá va mi.
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Prí lo ha č. 5
k zá ko nu č. 572/2004 Z. z.

KRI TÉ RIÁ NA OVE RO VA NIE SPRÁV

Vše obec né zá sa dy

1. Pred me tom ove ro va nia sú emi sie z kaž dej čin nos ti uve de nej v prí lo he č.1 ta bu¾ kách A a B.
2. Pro ces ove ro va nia musí ob sa ho va� po sú de nie sprá vy a mo ni to ro va nia po čas pred chá dza jú ce ho roku pod ¾a oso -

bit né ho pred pi su.1) Musí sa za obe ra� spo ¾ah li vos �ou, dô ve ry hod nos �ou a pres nos �ou mo ni to ro va cích sys té mov
a po dá va ných úda jov a in for má cií, kto ré sa tý ka jú emi sií, naj mä
a) úda jov o čin nos ti, kto rej sa sprá va tý ka, a sú vi sia ce me ra nia a vý po čty,
b) vý be ru a po u ži tia emis ných fak to rov,
c) vý po čtov, kto ré vied li k ur če niu cel ko vých emi sií, a
d) ak sa po u ží va me ra nie, vhod nos �ou vý be ru a po u ži tia me ra cích me tód.

3. Plat nos� emi sií môže by� po tvr de ná, len ak spo ¾ah li vos� a dô ve ry hod nos� úda jov a in for má cií umož ňu je ur či�
emi sie s vy so kým stup ňom is to ty. Pre vy so ký stu peň is to ty sa vy ža du je, aby pre vádz ko va te¾ do ká zal, že
a) ozna mo va né úda je sú bez ne zrov na los tí,
b) zber úda jov sa vy ko nal v sú la de s ap li ko va te¾ ný mi ve dec ký mi nor ma mi a
c) re le vant né zá zna my o pre vádz ke sú úpl né a kon zis tent né.

4. Ove ro va te ¾o vi sa musí pos kytnú� prí stup do všet kých pre vá dzok a ku všet kým in for má ciám, kto ré sa tý ka jú ob -
jektu ove ro va nia.

5. Ove ro va te¾ musí zoh ¾ad ni�, či je pre vádz ka re gis tro va ná v sché me en vi ron men tál ne ho ma na žér stva a au di tu
spo lo čen stva (EMAS).

Me to di ka

Stra te gic ká ana lý za
6. Ove ro va nie musí by� za lo že né na stra te gic kej ana lý ze všet kých čin nos tí vy ko ná va ných v pre vádz ke. To si vy ža -

du je, aby ove ro va te¾ mal pre h¾ad o všet kých čin nos tiach a ich výz name vzh¾a dom na emi sie.

Ana lý za pro ce sov
7. Ove ro va nie po da ných in for má cií sa bude usku toč ňo va�, kde je to vhod né, v pre vádz ke. Ove ro va te¾ po u ži je ná -

hod né kon tro ly na mies te, aby ur čil spo ¾ah li vos� ozna mo va ných úda jov a in for má cií.

Ana lý za ri zi ka
8. Ove ro va te¾ musí za sla� všet ky zdro je emi sií v pre vádz ke na ohod no te nie tý ka jú ce sa spo ¾ah li vos ti úda jov za kaž -

dý zdroj pri spie va jú ci k cel ko vým emi siám z pre vádz ky.
   9. Na zá kla de ana lý zy určí ove ro va te¾ ex pli cit ne zdro je s vy so kým ri zi kom chy by a ïal šie as pek ty mo ni to ro va nia

a po dá va nia správ, kto ré prav de po dob ne môžu pri spie� k chy bám pri ur čo va ní cel ko vých emi sií. To za hŕ ňa ob -
zvláš� vý ber emis ných fak to rov a vý po čty pot reb né na ur če nie emi sií z jed not li vých zdro jov. Zvlášt nu po zor nos�
tre ba ve no va� zdro jom s vy so kým ri zi kom chy by a tým to as pek tom mo ni to ro va cie ho po stu pu. 

10. Ove ro va te¾ vez me do úva hy kaž dú účin nú me tó du kon tro ly ri zi ka, kto rú po u ží va pre vádz ko va te¾, s cie ¾om mi ni -
ma li zo va� stu peň ne is to ty.

Sprá va
11. Ove ro va te¾ pri pra ví sprá vu o pro ce se po tvr dzo va nia plat nos ti, v kto rej uve die, či je sprá va (pod ¾a usmer ne nia)

správ na. Táto sprá va uve die všet ky ok ru hy re le vant né pre vy ko na nú prá cu. Vy hlá se nie, že sprá va (pod ¾a
usmer ne nia) je správ na, mož no usku toč ni�, ak pod ¾a ná zo ru ove ro va te ¾a nie sú cel ko vé emi sie ma te riál ne ne -
správ ne uda né.

Mi ni mál ne po žia dav ky na od bor nú spô so bi los� ove ro va te ¾a

12. Ove ro va te¾ musí by� ne zá vis lý od pre vádz ko va te ¾a, vy ko ná va� svo je čin nos ti správ nym a ob jektív ne pro fe sio nál -
nym spô so bom a ro zu mie�
a) usta no ve niam toh to zá ko na, ako aj re le vant ným nor mám a usmer ne niam pri ja tým Ko mi siou pod ¾a člán ku

14 (1) smer ni ce uve de nej v prí lo he č. 6,
b) le gis la tív nym, re gu lač ným a ad mi nis tra tív nym opat re niam, kto ré sú re le vant né pre ove ro va né čin nos ti 

a
c) vzni ku všet kých in for má cií tý ka jú cich sa kaž dé ho zdro ja emi sií v pre vádz ke, naj mä čo sa týka zbe ru, me ra -

nia, vý po čtu úda jov a po dá va nia správ o nich.
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1) Rozhodnutie Komisie z 29. januára 2004, ktorým sa zavádzajú usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách
skleníkových plynov pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES [oznámené pod číslom dokumentu C(2004)130]
(Ú. v. EÚ L 059, 26. 02. 2004).



Prí lo ha č. 6
k zá ko nu č. 572/2004 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

Smer ni ca 2003/87/ES Eu róp ske ho par la men tu a Rady z 13. ok tób ra 2003, kto rou sa usta no vu je sché ma ob cho -
do va nia s emis ný mi kvó ta mi skle ní ko vých ply nov v Spo lo čen stve a kto rou sa mení a do pĺ ňa smer ni ca Rady 96/61/ES 
(Ú. v. ES L 275, 25. 10. 2003).
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