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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o analýze možností znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 20 % a o posúdení 
rizika úniku uhlíka
(2011/2012(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Analýza variantov prekročiť 20%-né 
zníženie emisií skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka (KOM(2010)0265) 
a na príslušný sprievodný dokument (SEK(2010)0650), 

– so zreteľom na klimaticko-energetický balík EÚ,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zmene klímy, najmä uznesenie 
z 25. novembra 2010 o konferencii o zmene klímy v Kankúne (COP16)1,

– so zreteľom na články 48 a 50 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2011),

A. keďže cieľom EÚ v oblasti klímy je obmedziť zmenu klímy na 2°C v porovnaní 
s hodnotami z obdobia pred priemyselnou revolúciou; keďže klimatický balík prijatý 
v decembri 2008 je prvým krokom smerujúcim k zabezpečeniu súladu opatrení EÚ 
s týmto cieľom; keďže krajiny, ktoré sa na celkových emisiách podieľajú približne 80 %, 
sa zaviazali znížiť emisie, hoci strany Rámcového dohovoru Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy (UNFCCC) v Kankúne uznali, že súčasné záväzky na dosiahnutie 
cieľa 2°C nepostačujú;

B. keďže podľa Európskej environmentálnej agentúry bol objem emisií skleníkových plynov 
v EÚ v roku 2009 o 17,3 % nižší ako v roku 1990,

C. keďže na splnenie cieľa 2°C bude pravdepodobne potrebné, aby celková uhlíková bilancia 
v rokoch 2005 – 2050 predstavovala približne 800 mld. ton CO2; keďže sa predpokladá, 
že v roku 2050 bude podiel občanov EÚ na celkovom obyvateľstve predstavovať 5,7 %,

D. keďže v dôsledku hospodárskej krízy sú emisie z odvetví, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ 
na obchodovanie s emisiami (ETS), výrazne nižšie, ako sa očakávalo, a nedosahujú ani 
pôvodne pridelenú úroveň,

E. keďže nižšie ceny uhlíka budú mať významný vplyv na investičné rozhodnutia a znížia 
príjmy z aukcií emisných kvót, ktoré sa využívajú na financovanie opatrení v oblasti 
klímy v EÚ a rozvojových krajinách,

F. keďže podľa Komisie by zvýšenie úsilia v záujme dosiahnutia cieľa 30 %, zatiaľ čo 
ostatné krajiny ostanú pri svojich nízkych úrovniach záväzkov, malo obmedzený vplyv 
na energeticky náročné priemyselné odvetvia EÚ, pokiaľ budú pre tento priemysel stále 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2010)0442.
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platiť osobitné opatrenia,

1. víta oznámenie Komisie, ktoré poukazuje na to, že zvýšenie úsilia v záujme dosiahnutia 
cieľa 30 % je technicky uskutočniteľné a finančne prijateľné;

2. žiada Komisiu, aby čo najskôr, avšak najneskôr do konca roka 2011, predložila návrhy, 
ako prejsť na cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 30 % do roku 2020;

Analýza cieľa 20 % z dnešného pohľadu

3. zdôrazňuje, že podľa poznatkov z oblasti klimatológie nie je obmedzenie zmeny klímy 
v priemere na 2°C zárukou toho, že sa zamedzí nepriaznivým výrazným vplyvom zmeny 
klímy, avšak prekročenie 2°C pravdepodobne tieto nepriaznivé vplyvy znásobí a zvýši 
pravdepodobnosť dosiahnutia krajného bodu, keď začnú teplotné úrovne pôsobiť 
na uvoľňovanie prirodzene zachyteného uhlíka z jeho zásobární, ako sú lesy a permafrost, 
a obmedzí sa schopnosť prírody absorbovať uhlík v oceánoch; 

4. pripomína, že podľa štvrtej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu o zmene klímy 
musia priemyselné krajiny do roku 2020 svoje emisie znížiť o 25 – 40 %, aby sa dosiahla 
polovičná šanca obmedziť zmenu klímy na 2°C; poukazuje na to, že súčasný cieľ EÚ nie 
je v súlade s jej cieľom 2°C; 

5. konštatuje, že Európska rada uznala, že do roku 2050 je potrebné ďalšie znižovanie 
v rozsahu 80 – 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990; poukazuje na to, že na základe 
lineárnej trajektórie v období 2009 – 2050 by cieľom na rok 2020 malo byť rozmedzie 
34 – 38 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990; 

6. opätovne zdôrazňuje, že narastajúce emisie majú na klimatický systém rozhodujúci vplyv; 
poznamenáva, že aj pri postupnom znižovaní emisií o 30 % do roku 2020, 55 % do roku 
2030, 75 % do roku 2040 a 90 % do roku 2050 by bol podiel EÚ na celkovej uhlíkovej 
bilancii, ktorá je v súlade s cieľom 2°C, na obyvateľa stále približne dvojnásobne vyšší 
a že odďaľovanie znižovania emisií vedie k výraznému nárastu tohto podielu;

7. zdôrazňuje, že oneskorenie opatrení v oblasti klímy by viedlo k zvýšeniu nákladov 
na dosiahnutie cieľa stanoveného na rok 2050, pretože investície by uviazli vo 
vysokouhlíkovom akciovom kapitáli a spomalilo by sa získavanie technologických 
poznatkov; 

8. poukazuje na to, že podľa analýzy Komisie bude prebytok kvót v rámci systému ETS 
v roku 2020 zodpovedať približne 2,4 mld. prenesených kvót a nevyužitých 
medzinárodných úverov;

9. uznáva, že investície do zelených technológií vo veľmi vysokej miere závisia od cenových 
signálov, ktoré vyšle uhlíkový trh, a usudzuje preto, že v rámci súčasného cieľa zníženia 
emisií o 20 % bude úloha ETS ako hybnej sily znižovania emisií a zavádzania technológií 
s nízkymi emisiami v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje, veľmi obmedzená; 

10. poznamenáva, že v dôsledku prebytku a nízkych cien uhlíka nepovedú aukcie emisných 
kvót k mobilizácii prostriedkov na investície v oblasti klímy, ako sa pôvodne očakávalo;
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Možnosti a nástroje spojené s prekročením cieľa 20 %

11. pripomína, že podľa analýzy Komisie predstavuje zvýšenie úsilia v záujme dosiahnutia 
cieľa zníženia emisií o 30 %, na ktorom by sa 25 % podieľala samotná EÚ, v súčasnosti 
nárast o 11 mld. EUR v porovnaní s odhadmi v roku 2008, pokiaľ ide o celkové náklady 
na klimaticko-energetický balík v roku 2020; berie na vedomie odhad Komisie, že sa tým 
zvýši cena uhlíka v rámci ETS na približne 30 EUR za tonu CO2, t. j. na úroveň podobnú 
tej, ktorá sa v roku 2008 považovala za nevyhnutnú na dosiahnutie cieľa zníženia emisií 
o 20 %;

12. podporuje výsledky analýzy Komisie, podľa ktorých nákladovo efektívne rozdelenie 
dodatočného úsilia medzi odvetvia zúčastňujúce sa na ETS a ostatné odvetvia zostáva 
rovnaké ako v rámci klimatického balíka;

13. súhlasí s výsledkami analýzy Komisie, podľa ktorých by prechod na cieľ zníženia emisií 
o 30 % pri nákladovo efektívnom rozdelení úsilia medzi odvetvia v rámci ETS a ostatné 
odvetvia a pri 25 % podiele EÚ na znížení (zvyšok by sa vykompenzoval) zodpovedal 
zníženiu maximálnej hodnoty v rámci ETS o 1,4 mld. kvót; 

14. poznamenáva, že v rámci ETS by bolo možné túto zmenu vykonať prostredníctvom 
zrušenia kvót určených na aukcie; domnieva sa však, že prispieť by mali všetky odvetvia; 

15. uznáva, že istý potenciál nákladovo najefektívnejšieho zníženia emisií sa nachádza 
v členských štátoch, ktorých HDP na obyvateľa je v súčasnosti nižší ako priemer EÚ, a že 
na zníženie emisií v odvetviach nezúčastňujúcich sa na ETS bude pravdepodobne 
potrebná verejná intervencia s cieľom uľahčiť financovanie počiatočných investícií; 
zdôrazňuje, že s cieľom vyvolať nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov 
v EÚ je potrebné zrevidovať finančné mechanizmy EÚ; 

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistujú žiadne opatrenia, ktoré by prostredníctvom 
energetickej účinnosti a efektívnosti zdrojov využili potenciál v oblasti zníženia 
skleníkových plynov bez nežiaducich nákladov; požaduje, aby sa pri vykonávaní opatrení 
podľa smernice o ekodizajne dôsledne uplatňovala zásada minimálnych nákladov počas 
životného cyklu, a žiada Komisiu, aby zrevidovala metodiku s cieľom zvážiť uplatňovanie 
prístupu dosahovania najvyššieho štandardu (top-runner approach); 

17. požaduje osobitné ciele v oblasti využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného 
hospodárstva, čím sa zabezpečí trvalý charakter prínosu tohto odvetvia k znižovaniu 
emisií a jeho environmentálna integrita, ako aj náležité monitorovanie a evidencia;

18. znovu opakuje, že ciele zníženia, ktoré vytýčila EÚ, sa musia v prvom rade dosiahnuť 
v rámci EÚ; pripomína, že využívanie medzinárodných kompenzácií nahrádza investície 
do hospodárstva EÚ a odďaľuje znižovanie emisií v rámci EÚ; 

Súvisiaci prínos a vplyvy

19. je presvedčený, že ak budeme konať včas, dosiahne sa významný dlhodobý prínos pre 
konkurencieschopnosť Európy, a to prostredníctvom udržania si silnej pozície na rýchlo 
rastúcom globálnom trhu s čistými technológiami; 
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20. domnieva sa, že prechod na cieľ 30 % v oblasti klímy do roku 2020 by viedol k obnoveniu 
motivácie inovovať, ktorá sa tým, že sa dosahovanie cieľa 20 % uľahčilo, stratila;

21. konštatuje, že európske ekologické odvetvia zamestnávajú približne 3,4 mil. ľudí 
(ekvivalent pracujúcich na plný úväzok), čo je desaťnásobok počtu osôb priamo 
zamestnaných v oceliarskom odvetví v EÚ v roku 2007; poukazuje na to, že podľa 
výsledkov nedávnych štúdií môže zvýšenie cieľa EÚ v oblasti klímy na 30 % pomôcť 
vytvoriť až 6 mil. ďalších pracovných miest v Európe;

22. domnieva sa, že kým prechod na ambicióznejší cieľ v oblasti klímy má v každom prípade 
predovšetkým pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest, mali by sa prijať opatrenia na 
uľahčenie štrukturálnych zmien a rekvalifikácie pracovnej sily v spoločenstvách, kde 
došlo k rozsiahlym stratám zamestnania vo vysokouhlíkových odvetviach, pričom by sa 
malo zabezpečiť, aby nové odvetvia s potenciálom rastu mali dostatočný prístup k náležite 
kvalifikovanej pracovnej sile;

23. zdôrazňuje výrazný prínos súvisiaci s vyššou kvalitou ovzdušia, ktorý podľa odhadov 
Komisie v roku 2020 dosiahne ročne 6,3 mld. – 22 mld. EUR, a to bez toho, aby sa bral 
do úvahy prínos súvisiaci so znížením nákladov na liečbu ochorení; konštatuje, že podľa 
ďalšej analýzy sa prínos súvisiaci so zdravím a znečistením ovzdušia, ktorý sa dosiahne 
prechodom na cieľ 30 %, zvýši na 6,3 – 35,8 mld. EUR, pričom vyššiu sumu je možné 
dosiahnuť, keď sa úsilie o znižovanie emisií uskutoční v rámci samotnej EÚ; 

24. berie na vedomie analýzu Komisie, podľa ktorej v dôsledku dosiahnutia cieľa zníženia 
emisií o 30 % poklesne dovoz ropy a zemného plynu v roku 2020 o takmer 40 mld. EUR 
pri odhadovanej cene ropy na rok 2020 vo výške 88 USD za barel; domnieva sa, že tento 
odhad ceny ropy sa pravdepodobne ukáže ako veľmi opatrný, pretože podľa prognóz 
Medzinárodnej agentúry pre energiu z roku 2010 dosiahne cena ropy do roku 2020 výšku 
108 USD, čo by viedlo k zvýšeniu odhadovaného prínosu vyplývajúceho z nižšieho 
objemu dováženej energie o viac ako 20 %; 

25. zdôrazňuje, že súvisiaci prínos vyplývajúci zo zníženia emisií sa dosiahne len v prípade 
zníženia emisií v rámci samotnej EÚ a len pokiaľ sa silný dôraz bude klásť na zvýšenie 
investícií do energetickej účinnosti; 

26. usudzuje, že zvýšenie cieľa na 30 % znamená pre občanov EÚ viac výhod ako nákladov 
a že najvyšší celkový prínos by sa dosiahol, ak by sa ciele zníženia emisií dosiahli v rámci 
samotnej EÚ;

Posúdenie rizika úniku uhlíka

27. poznamenáva, že v prípade energeticky náročných odvetví pravdepodobne dôjde k tomu, 
že budú mať na konci druhého obdobia ETS v roku 2012 veľmi výrazný objem 
nevyužitých bezplatne pridelených kvót, ktoré bude možné preniesť do obdobia 2013 –
2020, v dôsledku čoho sa v porovnaní s rokom 2008 ocitnú v rámci medzinárodnej 
konkurencie v porovnateľne lepšej pozícii; 

28. konštatuje, že zariadeniam zodpovedajúcim za prevažnú väčšinu emisií z odvetví 
neprodukujúcich energiu, na ktoré sa vzťahuje ETS, boli na celé obdobie až do roku 2020 
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bezplatne pridelené kvóty až do výšky, ktorá bola pre jednotlivé produkty stanovená 
podľa referenčnej hodnoty na základe vysokých úrovní produkcie spred recesie; 

29. naďalej vyjadruje znepokojenie nad výrazným potenciálom neočakávaných ziskov, ktoré 
narúšajú pozitívny postoj verejnosti k politike EÚ v oblasti klímy, a poukazuje na 
nedostatok dôkazov o akejkoľvek delokalizácii; 

30. súhlasí s výsledkami analýzy Komisie, podľa ktorých by opatrenia týkajúce sa úpravy 
dane na hraniciach alebo zahrnutie dovozu do ETS bolo potrebné spojiť s aukciami 
všetkých kvót v rámci príslušných odvetví; domnieva sa, že takýto systém by sa mohol 
zaviesť najmä v prípade niektorých štandardizovaných komodít, ako sú oceľ alebo 
cement, a v prípade elektrickej energie;

31. podporuje uplatňovanie cielenejšieho prístupu k akémukoľvek využívaniu kompenzácií 
a obmedzenie používania kreditov CDM vzniknutých v energeticky náročných odvetviach 
v krajinách iných, ako sú najmenej rozvinuté krajiny, a to najprv prostredníctvom opatrení 
ako uplatňovanie multiplikátora, napr. požiadavkou vzdať sa dvoch kreditov CDM 
na tonu emisií v rámci ETS; 

32. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod
Hrozba, ktorú pre ľudstvo predstavuje zmena klímy, sa nezmenšuje a oteplenie planéty o 2°C 
má ešte závažnejší vplyv, ako sa pôvodne predpokladalo. Aj keď extrémne výkyvy počasia 
nemožno jednoznačne pripísať globálnemu otepľovaniu, zmena klímy s veľkou 
pravdepodobnosťou zvyšuje výskyt a intenzitu týchto výkyvov. 

Skutočnosť, že sa medzinárodnému spoločenstvu v Kodani nepodarilo dosiahnuť komplexnú 
záväznú medzinárodnú zmluvu v oblasti klímy, neznamená, že krajiny neprijímajú žiadne 
opatrenia. Výsledky konferencie v Kankúne dokazujú, že v krajinách sa opatrenia prijímajú 
a že rokovania naberajú na intenzite. Úroveň emisií uhlíka v Európe je v súčasnosti o 17,3 % 
nižšia ako v roku 1990.1 Európska environmentálna agentúra očakáva, že emisie sa stabilizujú 
na úroveň nižšiu ako v roku 2008, a to aj pri oživení hospodárstva a bez prijímania ďalších 
opatrení.2

Európske krajiny stoja pred zásadnými rozhodnutiami s cieľom zachovať si v budúcnosti 
prosperitu a bezpečnosť. Prechod na cieľ zníženia emisií skleníkových plynov v rámci EÚ, 
ktorý je v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy, možno spájať so zdravšou ekonomikou, 
nárastom zelených pracovných miest a inováciami.

Účinnosť systému EÚ na obchodovanie s emisiami
Bez významného zníženia maximálnych hodnôt by hrozilo, že systém EÚ na obchodovanie 
s emisiami (EU ETS) sa stane pri stimulácii investícií do zelených technológií a inovácií 
nepotrebným. Z analýzy Komisie3 vyplýva, že ak sa zachová cieľ zníženia emisií o 20 %, 
prebytok kvót v rámci ETS bude v roku 2020 zodpovedať približne 2,4 mld. prenesených 
kvót a nevyužitých medzinárodných kreditov. Takýto prebytok povedie k neefektívnym 
cenovým signálom a výrazne zníži príjmy z aukcií kvót, ktoré by sa mohli využiť na podporu 
technológií v oblasti klímy a stimuláciu investícií do úspor energie, čím by sa vytvorili 
milióny ďalších pracovných miest.

Návrh spravodajcu
Spravodajca vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada Komisiu, aby čo najskôr – avšak 
najneskôr do konca roka 2011 – predložila návrhy, ako zvýšiť ambície Európy v oblasti 
zníženia emisií skleníkových plynov o 30 % do roku 2020. 

Navrhovaný prístup je podľa spravodajcu skôr umiernený. Spravodajca sa domnieva, že 
z pohľadu vedy a vzhľadom na cieľ udržania zmeny klímy na 2°C, tobôž na 1,5°C, ktorý je 
uznaný aj v rámci UNFCCC, by bol prechod na zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % 
primeranejší. Spravodajca zároveň upustil od požiadavky dosiahnuť cieľ EÚ v oblasti klímy 
v plnej miere v rámci samotnej Únie, aj keď by sa tým vďaka lepšej kvalite ovzdušia 
v Európe a stimulácii investícií do hospodárstva EÚ zvýšil prínos pre európskych občanov.
                                               
1 EEA, október 2010.
2 KOM(2010)0569 v konečnom znení, Pokrok pri dosahovaní cieľov Kjótskeho protokolu, s. 5.
3 SEK(2010)0650, s. 34.


