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predložený v súlade s článkom 88 ods. 2 a ods. 4 písm. b) rokovacieho 
poriadku

o návrhu rozhodnutia Komisie z ..., ktorým sa v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví 
a pododvetví, ktoré sa považujú za vystavené vysokému riziku úniku uhlíka
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Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Komisie z ..., ktorým sa 
v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam 
odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za vystavené vysokému riziku úniku uhlíka

Európsky parlament,

— so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve,1

— so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému 
Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov,2

— so zreteľom na návrh rozhodnutia Komisie z ..., ktorým sa v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa 
považujú za vystavené vysokému riziku úniku uhlíka,

— so zreteľom na rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu3,

— so zreteľom na článok 88 ods. 2 a ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku,

A. keďže, ako sa uvádza v článku 1 smernice 2003/87/ES, cieľom systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov je podporovať znižovanie emisií skleníkových 
plynov finančne a ekonomicky výhodným spôsobom,

B. keďže v smernici 2009/29/ES sa uvádza, že aukcia by mala predstavovať základný princíp 
prideľovania emisných kvót skleníkových plynov, keďže ide o najjednoduchší spôsob, 
ktorý je vo všeobecnosti považovaný za hospodársky najefektívnejší,

C. keďže v článku 10a ods. 12 smernice 2003/87/ES sa uvádza, že zariadeniam v odvetviach 
alebo pododvetviach vystavených vysokému riziku úniku uhlíka by sa mali prideliť 
bezodplatné kvóty vo výške 100 % množstva stanoveného na základe príslušných 
referenčných úrovní ex ante,

D. keďže pod únikom uhlíka sa rozumie premiestnenie činností, pri ktorých vznikajú 
skleníkové plyny, z EÚ do tretích krajín a následné zvýšenie emisií v celosvetovom 
meradle,4

                                               
1 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
2 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.
3 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
4 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom 

zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov 
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E. keďže na účely identifikácie odvetví alebo pododvetví vystavených vysokému riziku 
úniku uhlíka článok 10a ods. 14 smernice 2003/87/ES vyžaduje, aby Komisia posúdila 
schopnosť odvetví znášať nepriame a priame náklady vyplývajúce z vykonávania tejto 
smernice bez výraznej straty trhového podielu v porovnaní so zariadeniami mimo 
Spoločenstva, ktoré sú menej účinné vo vzťahu k emisiám skleníkových plynov,

F. keďže kritériá identifikácie odvetví alebo pododvetví vystavených vysokému riziku úniku 
uhlíka, ktoré sa uvádzajú v článku 10a ods. 15 a ods. 16 smernice 2003/87/ES, vyžadujú, 
aby sa zohľadnili nielen vyššie výrobné náklady vyplývajúce z priamych a nepriamych 
dodatočných nákladov na vykonávanie uvedenej smernice, ale aj intenzita obchodovania 
s tretími krajinami, 

G. keďže článok 10a ods. 18 smernice 2003/87/ES vyžaduje, aby sa zoznam odvetví alebo 
pododvetví vystavených vysokému riziku úniku uhlíka určil pri zohľadnení miery (ak sú 
k dispozícii relevantné údaje), do akej sa tretie krajiny s rozhodujúcim podielom na 
svetovej produkcii výrobkov v odvetviach alebo pododvetviach, ktoré sa považujú za 
rizikové z hľadiska úniku uhlíka, pevne zaviažu znižovať emisie skleníkových plynov 
v príslušných odvetviach alebo pododvetviach v rozsahu porovnateľnom so 
Spoločenstvom a v rovnakom čase a rozsahu, v akom je uhlíková efektívnosť zariadení 
umiestnených v týchto krajinách porovnateľná so Spoločenstvom,

H. keďže na základe návrhu rozhodnutia Komisie by sa približne 77 % emisií 
neenergetického sektora, na ktoré sa vzťahuje systém Spoločenstva, kvalifikovalo ako 
emisie vystavené vysokému riziku úniku uhlíka, a teda by sa im mali prideliť bezodplatné 
kvóty do výšky 100 % množstva stanoveného na základe príslušných referenčných úrovní 
ex ante; keďže Komisia naznačila, že v priebehu roka 2010 zváži, či pridá ďalšie odvetvia 
alebo pododvetvia predstavujúce značné množstvo ostatných emisií neenergetického 
sektora, na ktoré sa vzťahuje systém Spoločenstva,

I. keďže zoznam odvetví oprávnených na pridelenie 100 % bezodplatných kvót do výšky 
takmer 80 % emisií výrobného sektora by znížil účinnosť systému obchodovania 
s emisnými kvótami a nebol by cenovo efektívny, 

J. keďže návrh rozhodnutia Komisie nezohľadňuje záväzky prijaté v kontexte 
medzinárodných rokovaní o uzavretí medzinárodnej dohody o klíme, a najmä keďže 
Komisia neposúdila uhlíkovú efektívnosť príslušných odvetví alebo pododvetví v tretích 
krajinách, 

K. keďže záväzky tretích krajín a účinnosť zariadení v tretích krajinách sa mohli premietnuť 
do hodnotenia intenzity obchodovania v rámci konkrétnych odvetví alebo pododvetví,

1. vyjadruje sa proti prijatiu návrhu rozhodnutia Komisie z ..., ktorým sa v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví 
a pododvetví, ktoré sa považujú za vystavené vysokému riziku úniku uhlíka;

2. domnieva sa, že návrh rozhodnutia Komisie nie je zlučiteľný so zámerom a obsahom 

                                                                                                                                                  
(KOM(2008)0016), s. 7.
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smernice 2003/87/ES;

3. žiada Komisiu, aby mu predložila zmenený a doplnený návrh tohto opatrenia, v ktorom 
zohľadní záväzky tretích krajín a účinnosť zariadení v tretích krajinách, napríklad vo 
výpočte intenzity obchodovania;

4. vyzýva Komisiu, aby upravila návrh svojho zoznamu podľa medzinárodnej dohody 
o zmene klímy, pri zohľadnení záväzkov tretích krajín a účinnosti zariadení v tretích 
krajinách, a to do šiestich mesiacov odo dňa uzavretia takejto medzinárodnej dohody; 

5. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


