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Usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Komise ... kterým se podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a 
pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, 
kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství2,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Komise ze dne ... , kterým se podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za 
to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku,

– s ohledem na rozhodnutí 1999/468/ES Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro 
výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi3,

– s ohledem na čl. 88 odst. 2 a 4 písm. b) jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že cílem systému pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, jak jej stanoví článek 1 směrnice 2003/87/ES, je prosazovat snižování 
emisí skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky 
účinným,

B. vzhledem k tomu, že směrnice 2009/29/ES stanoví dražbu povolenek jako základní zásadu 
pro přidělování povolenek na emise skleníkových plynů, protože dražba je nejjednodušší a 
je obecně považována za ekonomicky nejúčinnější systém,

C. vzhledem k tomu, že čl. 10a odst. 12 směrnice 2003/87/ES stanoví, že se zařízením v 
odvětvích nebo pododvětvích, která jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, 
přidělují bezplatné povolenky na 100 % množství určeného v souladu s příslušnými 
referenčními hodnotami,

D. vzhledem k tomu, že přesunem zdrojů emisí uhlíků se rozumí přesun činností vedoucích k 
emisím skleníkových plynů z EU do třetích zemí, čímž dochází ke zvyšování 
celosvětových emisí4,

                                               
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
2 Úř. věst. L 140, 5. 6. 2009, s. 63.
3 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
4 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil
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E. vzhledem k tomu, že c cílem stanovit odvětví a pododvětví, u nichž hrozí zvýšené riziko 
přesunu zdrojů emisí uhlíku, požaduje čl. 10a odst. 14 směrnice 2003/87/ES, aby Komise 
posoudila, do jaké míry je pro dotyčné odvětví (nebo pododvětví) možné při příslušném 
rozdělení podílů přenést přímé náklady požadovaných povolenek a nepřímé náklady 
spojené se zvýšením cen elektřiny v důsledku uplatňování této směrnice do cen produktů 
bez významné ztráty podílu na trhu ve prospěch méně uhlíkově výkonných zařízení 
mimo Společenství,

F. vzhledem k tomu, že kritéria pro stanovení odvětví a pododvětví, kterým hrozí zvýšené 
riziko úniku uhlíku, stanovená v čl. 10a odst. 15 a 16 směrnice 2003/87/ES nevyžadují 
pouze, aby byly zohledněny vyšší výrobní náklady vyplývající z přímých a nepřímých 
dodatečných nákladů spojených s uplatňováním této směrnice, ale rovněž intenzitu 
obchodu se třetími zeměmi;

G. vzhledem k tomu, že se v čl. 10a odst. 18 směrnice 2003/87/ES požaduje, aby byl sestaven 
seznam odvětví a pododvětví, v nichž existuje závažné riziko úniku uhlíku tak, že se v 
případě dostupnosti příslušných údajů vezme v úvahu, do jaké míry se třetí země, které 
představují rozhodující podíl světové produkce v odvětvích nebo pododvětvích, v nichž 
se má za to, že hrozí riziko úniku uhlíku, pevně zavázaly ke snížení emisí skleníkových 
plynů v příslušných odvětvích nebo pododvětvích v rozsahu srovnatelném s tím, jaký 
přijalo Společenství, a v témže časovém rámci, a do jaké míry je uhlíková výkonnost 
zařízení v těchto zemích srovnatelná s uhlíkovou výkonností zařízení ve Společenství,

H. vzhledem k tomu, že návrh rozhodnutí Komise by měl označit přibližně 77 % emisí z 
neenergetických odvětví, na něž se vztahuje systém Společenství, za odvětví, která jsou 
vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, a proto způsobilá k přiznání 100 % 
bezplatných povolenek až do příslušných předem stanovených referenčních hodnot, 
vzhledem k tomu, že Komise oznámila, že hodlá během roku 2010 projednat doplnění 
dalších odvětví nebo pododvětví, která představují značný počet emisí z jiných než 
energetických odvětví, na něž se vztahuje systém Společenství, 

I. vzhledem k tomu, že seznam odvětví opravňující ke 100% bezplatnému přidělení 
povolenek, které by zahrnovalo téměř 80 % emisí z výrobních odvětví, by snížil účelnost 
systému obchodování s emisemi uhlíku a byl by neefektivní z hlediska nákladů, 

J. vzhledem k tomu, že návrh rozhodnutí Komise nebere v úvahu závazky přijaté v 
souvislosti s mezinárodními jednáními směřujícími k uzavření mezinárodní dohody o 
klimatu, a zejména že Komise nevyhodnotila účinnost příslušných odvětví a pododvětví 
ve třetích zemích z hlediska emisí uhlíku, 

K. vzhledem k tomu, že závazky třetích zemí a účinnost zařízení ve třetích zemích se mohly 
odrazit v hodnocení intenzity obchodování v konkrétních odvětvích nebo pododvětvích,

1. odmítá přijetí návrhu rozhodnutí Komise ze dne ... , kterým se podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za 

                                                                                                                                                  
a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 
(KOM(2008)0016), s. 7.
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to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku;

2. domnívá se, že návrh rozhodnutí Komise není v souladu s cílem ani obsahem směrnice 
2003/87/ES;

3. žádá Komisi, aby předložila pozměněný návrh tohoto opatření Parlamentu a vzala přitom 
v úvahu závazky třetích zemí a účinnost zařízeních ve třetích zemích, například při 
výpočtu intenzity obchodování;

4. vyzývá Komisi, aby svůj návrh seznamu pozměnila s ohledem na mezinárodní dohodu o 
změně klimatu a zohlednila přitom závazky třetích zemí a účinnost zařízení ve třetích 
zemích, a to nejpozději do šesti měsíců po uzavření takové mezinárodní dohody; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.


