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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou 

konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov 

(13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE)) 

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13076/2017), 

– so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o 

prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov (13073/2017), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 

192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (C8-0415/2017), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 

bezpečnosť potravín (A8-0386/2017), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ďalej len „EU ETS“) je základným kameňom 

ambicióznej európskej politiky v oblasti zmeny klímy. Bol zavedený v roku 2005 a je najväčším 

systémom stropov a obchodovania na svete. Vzťahuje sa na priemyselných výrobcov, výrobcov 

elektrickej energie a leteckú prevádzku a je najdôležitejším nástrojom, ktorý má EÚ k dispozícii 

na znižovanie emisií skleníkových plynov v súlade s cieľom Európskej rady z roku 2014, 

ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 40 percent v porovnaní s 

úrovňami z roku 1990.  

Sektory, na ktoré sa vzťahuje systém EU ETS, musia svoje emisie znížiť o 43 percent v 

porovnaní s rokom 2005, zatiaľ čo sektory mimo ETS musia svoje emisie znížiť o 30 %. Trhový 

mechanizmus v systéme EU ETS umožňuje flexibilitu a zníženia emisií nákladovo efektívnym 

a účinným spôsobom pri zaručení medzinárodnej konkurencieschopnosti energeticky 

náročných priemyselných odvetví EÚ s pevnými dlhodobými pravidlami.  

Teraz sa systém EU ETS prepojí so švajčiarskym systémom obchodovania s emisiami (ďalej 

len „švajčiarsky ETS“). Prepojenie týchto dvoch systémov obchodovania s emisiami umožní 

účastníkom jedného systému používať na účely dodržiavania predpisov jednotky z prepojeného 

systému. Tým sa trh rozšíri a zvýši sa dostupnosť možností zníženia, čím sa následne zlepší 

účinnosť obchodovania s emisiami a znížia náklady. 

Na EÚ pripadá len desať percent celosvetových emisií skleníkových plynov, a teda sama 

nemôže zastaviť globálne otepľovanie. Aby sme obmedzili globálne otepľovanie, potrebujeme 

politiku v oblasti zmeny klímy, ku ktorej sa ostatní pripoja. Na dosiahnutie tohto cieľa musí 

byť naša politika v oblasti zmeny klímy nákladovo efektívna a musí podporovať vytváranie 

pracovných miest, rast a technický rozvoj. Spolupráca s krajinami na celom svete a prepojenie 

ďalších systémov obchodovania s emisiami s EU ETS majú mimoriadny význam a sú 

najúčinnejším spôsobom boja proti zmene klímy. Prepojenie systému EU ETS so švajčiarskym 

ETS je preto prvým a dôležitým krokom k presvedčeniu ostatných pôvodcov emisií, aby 

prebrali svoj diel zodpovednosti a splnili dlhodobý cieľ politiky EÚ, ktorým je prepojenie 

viacerých systémov na obchodovanie s emisiami s EÚ, a účinnému plneniu našich klimatických 

cieľov. 

Švajčiarsky ETS spĺňa požiadavky, ktoré sú stanovené na prepojenie so systémom EU ETS v 

súlade s článkom 25 smernice, ktorou sa vytvára systém EU ETS. Švajčiarsky ETS je zlučiteľný 

so systémom EU ETS a má aj podobnú koncepciu. Pokrýva rovnaké plyny a priemyselné 

odvetvia a uplatňujú sa v rámci neho rovnaké prahové hodnoty na zaradenie. Švajčiarsky ETS 

takisto stanovuje strop emisií skleníkových plynov a je od roku 2013 povinný pre veľké 

energeticky náročné priemyselné odvetvia.  

Okrem toho je ročné zníženie množstva kvót vo švajčiarskom ETS v súlade s ročným znížením 

v rámci systému EU ETS. Zároveň sú metodiky prideľovania týchto dvoch systémov zlučiteľné. 

Štandardnou metódou je obchodovanie formou aukcie a v prípade, keď priemyselné odvetvia 

dostanú prechodné bezodplatné kvóty, používajú sa referenčné hodnoty. Súčasné obdobie 

obchodovania sa vzťahuje na rovnaké roky 2013 až 2020 a pokuty za neodovzdanie 

dostatočného množstva kvót sú v oboch systémoch podobné. 

Jediný podstatný rozdiel je ten, že švajčiarsky ETS sa ešte nevzťahuje na činnosti leteckej 
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dopravy. Švajčiarsko však pripravuje zahrnutie leteckej dopravy do svojho ETS, pričom do 

neho premietne pravidlá systému EU ETS. Ide o veľmi dôležitú časť dohody o prepojení 

spoločne so zahrnutím ustanovení, ktorými sa zabezpečuje zlučiteľnosť týchto dvoch systémov 

do roku 2030, a to aj po dokončení súčasnej revízie systémov na obdobie po roku 2021.  

Zmena klímy je cezhraničný problém, ktorý je najlepšie riešiť na úrovni EÚ a na celosvetovej 

úrovni. V snahe ovplyvniť a presvedčiť ostatných aktérov na celom svete, aby nás nasledovali, 

musí ísť EÚ príkladom a pri znižovaní emisií skleníkových plynov zachovať 

konkurencieschopnosť. Navrhovaným prepojením systému EU ETS so švajčiarskym ETS sa to 

zabezpečí. Uvedené prepojenie povedie k zníženiu emisií skleníkových plynov pri zaručení 

medzinárodnej konkurencieschopnosti energeticky náročných priemyselných odvetví EÚ pri 

postupnom prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo a pri zachovaní stimulov pre dlhodobé 

investície do nízkouhlíkových technológií. 
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