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Usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Komise, kterým se stanoví 
přechodná pravidla pro celou Unii týkající se harmonizovaného přidělování bezplatných 
povolenek na emise v souladu s článkem 10a směrnice 2003/87/ES

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici 2003/87/ES ve znění směrnice 2009/29/ES Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES1

(v pozměněním znění), a zejména na články 1 a 10a uvedené směrnice,

- s ohledem na rozhodnutí Komise 2010/02/EU ze dne 24. prosince 2009, 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 uhlíku2,

- s ohledem na návrh rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla pro celou 
Unii týkající se harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise v souladu 
s článkem 10a směrnice 2003/87/ES (dále jen „návrh rozhodnutí Komise“), 

- s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech 
pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi3,

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

A. vzhledem k tomu, že Parlament vítá a podporuje cíle klimaticko-energetického balíčku, 
který si v roce 2008 získal podporu francouzského předsednictví, a zejména směrnici 
2009/29/ES, jejímž počátečním cílem je snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů 
o 21 % v porovnání s rokem 2005, a to postupně, aby nebyla ohrožena 
konkurenceschopnost evropských průmyslových odvětví, 

B. vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že „podle zásady 
proporcionality“ orgány Evropské unie a zejména Komise nepřekročí obsah ani formu své 
činnosti nad „rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv“,   

C. vzhledem k tomu, že hospodářská a finanční krize negativně poznamenala 
konkurenceschopnost průmyslových odvětví, a vzhledem k tomu, že je nutné průmyslová 
odvětví EU chránit a nevystavovat je zbytečné zátěži, která by mohla snížit jejich 
konkurenceschopnost,

D. vzhledem k tomu, že cílem systému pro obchodování s emisemi (ETS), jak stanoví článek 

                                               
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
2 Úř. věst. L 1, 5.1.2010, s. 10.
3 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23
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1 směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice 2009/29/ES, je „podpořit snižování emisí 
skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky účinným“, 
a to postupně a předvídatelně až do roku 2020 s cílem umožnit průmyslovým odvětvím 
zachovat si svou konkurenceschopnost, a vzhledem k tomu, že EU ETS by měl fungovat 
s nejvyšším možným stupněm ekonomické výkonnosti (body odůvodnění 13 a 15 úvodu 
směrnice 2009/29/ES) a zabránit narušení hospodářské soutěže v rámci trhu Společenství 
(bod odůvodnění 17 směrnice 2009/29/ES), 

E. vzhledem k tomu, že jako odvětví a pododvětví, kterým hrozí značné riziko úniku uhlíku, 
označila Komise ve svém rozhodnutí 2010/2/ES mimo jiné petrochemický průmysl, 
odvětví rafinace, výrobu hnojiv, vápna, železa a oceli, 

F. vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 88 jednacího řádu se Parlament staví proti 
návrhu rozhodnutí Komise s odůvodněním, že tento návrh nerespektuje kritérium souladu 
s cílem či obsahem základního nástroje a je v rozporu se zásadou proporcionality, 

G. vzhledem k tomu, že návrh rozhodnutí Komise by měl být pozměněn tak, aby zahrnoval 
postupné provádění v souladu se směrnicí 2009/29/ES s ohledem na referenční hodnoty 
pro petrochemický průmysl, odvětví rafinace a hnojiv a aby zohlednil zeměpisná hlediska 
a specifičnost paliva pro odvětví vápence, dolomitického vápence a uhlí,

Petrochemický průmysl, odvětví rafinace a výroba hnojiv: důsledky jiného než postupného 
uplatnění referenčních hodnot

H. vzhledem k tomu, že závody na výrobu kyseliny dusičné a amoniaku se sídlem v EU, 
které dosud účinně využívají starší výrobní technologie, budou pravděpodobně muset 
ukončit svou činnost z důvodu, že by bylo ekonomicky nevýhodné provést ve stanoveném 
čase modernizaci s cílem dosáhnout referenčních stropů navržených v návrhu rozhodnutí,  

I. vzhledem k tomu, že návrh rozhodnutí Komise stanoví okamžité uplatnění referenčních 
hodnot od roku 2013, což je založeno na aritmetickém průměru výsledků dosahovaných 
při snižování emisí skleníkových plynů u 10 % z hlediska skleníkových plynů 
nejefektivnějších zařízení v rámci každého odvětví,  

J. vzhledem k tomu, že okamžité uplatnění referenčních hodnot povede k tomu, že bude 
chybět 25 % bezplatných povolenek na emise (30 %, jsou-li zahrnuty i emise vzniklé 
výrobou elektřiny) a dojde ke zvýšení provozních nákladů o 10 %; vzhledem k tomu, že 
postupné uplatnění těchto hodnot by mohlo petrochemickému průmyslu a odvětví rafinace 
umožnit snížit v období 2013–2016 roční finanční omezení ve výši 60 %; a vzhledem 
k tomu, že náhlé a nikoli postupné uplatnění obou referenčních hodnot a referenčních 
zásad vztahujících se na výrobu hnojiv by evropským odvětvím činným v této oblasti 
způsobilo dodatečné výdaje v celkové výši 360 milionů eur, 

K. vzhledem k tomu, že okamžité uplatnění referenčních hodnot od roku 2013 by mohlo mít 
na petrochemický průmysl, odvětví rafinace a výrobu hnojiv závažný sociálně-
hospodářský dopad; vzhledem k tomu, že výrobním závodům činným v těchto odvětvích 
by hrozilo uzavření, neboť by neměly dostatek investic, čímž by byla ohrožena jejich 
konkurenceschopnost a docházelo by k externímu zajišťování výroby a ke zvyšování 
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dovozu rafinovaných výrobků ze států, jejichž environmentální normy jsou v porovnání 
s normami uplatňovanými v evropských státech nižší; vzhledem k tomu, že tímto 
způsobem by Evropská unie mohla ohrozit své počáteční cíle, tedy snížit dopad emisí 
skleníkových plynů na změnu klimatu a chránit průmyslová odvětví a jejich 
konkurenceschopnost; vzhledem k tomu, že Komise by při výpočtu referenčních hodnot 
měla vycházet z nejnovějších vědeckých údajů o potenciálu globálního oteplování, jak 
uvádí sama směrnice,

L. vzhledem k tomu, že odvětvím a pododvětvím, u nichž se má za to, že jim hrozí značné 
riziko úniku uhlíku, jsou navíc ohrožena tím, že budou podrobena přezkumu seznamu 
vytvořeného Komisí v rozhodnutí 2010/2/EU,

Vápenec a dolomitický vápenec

M. vzhledem k tomu, že těžba vápence a dolomitického vápence jsou pro Řecko velmi 
důležité; a vzhledem k tomu, že 80 % produkce vápence a dolomitického vápence je 
využito k výrobě účinného stavebního materiálu na ochranu před zemětřesením, což má 
pro členské státy s vysokou seismickou činností, jako je Řecko nebo jižní Itálie, zásadní 
význam, 

N. vzhledem k tomu, že Komise ve svém návrhu rozhodnutí stanoví pro odvětví vápence 
a dolomitického vápence referenční hodnotu, která je založena na technologii využívající 
zemní plyn; a vzhledem k tomu, že tato technologie je omezující a nedostatečná, neboť 
zemní plyn není vhodným palivem pro produkci vápence určeného k výrobě stavebního 
materiálu na ochranu před zemětřesením,     

O. vzhledem k tomu, že 95 % závodů na produkci vápence nemá přístup k rozvodné síti 
zemního plynu a pokud referenční hodnota nebude zohledňovat geografické kritérium, 
budou odvětví činná v produkci vápence a dolomitického vápence vystavena nejen 
nadměrné ekonomické zátěži, ale rovněž zvýšeným emisím plynů v důsledku přepravy 
vápence ze třetí země s méně přísnými environmentálními normami,   

Odpadní plyny 

P. vzhledem k tomu, že čl. 10a odst. 1 směrnice 2003/87/ES stanoví bezplatné povolenky 
na elektřinu vyráběnou z odpadních plynů,  

Q. vzhledem k tomu, že návrh rozhodnutí Komise tento požadavek nesplňuje, neboť 
na elektřinu vyráběnou z odpadních plynů poskytuje bezplatně pouze část povolenek, 

Nesoulad s cílem a obsahem směrnice 2009/29/ES

R. vzhledem k tomu, že nezohlednění postupného uplatňování referenční hodnoty 
pro petrochemický průmysl, odvětví rafinace a výrobu hnojiv v návrhu rozhodnutí 
Komise je neslučitelné s cílem a obsahem základního nástroje, neboť směrnice 
2009/29/ES stanoví postupné zavedení této referenční hodnoty; vzhledem k tomu, že 
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Komise by měla vypracovat technické a ekonomické posouzení dopadů okamžitého 
uplatnění referenční hodnoty na odvětví a pododvětví, jimž hrozí značné riziko úniku 
uhlíku, a měla by svůj návrh rozhodnutí upravit tak, aby zahrnoval i zásadu postupnosti 
pro odvětví vystavená přesunu emisí uhlíku,

Porušení zásady proporcionality 

S. vzhledem k tomu, že Komise ve svém návrhu rozhodnutí nezohlednila hlediska, jako je 
přístup k palivu, geografické podmínky a palivovou účinnost pro dotyčná odvětví, 
a porušila tak zásadu proporcionality,

T. vzhledem k tomu, že Komise ve svém návrhu rozhodnutí překročila rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení cíle snížení plynů při produkci vápence a uhlí, čímž porušila 
zásadu proporcionality,

U. vzhledem k tomu, že při stanovování referenčních hodnot měl být veškerý obsah uhlíku 
v odpadních plynech přiřazen k procesu výroby oceli, a proto není návrh rozhodnutí 
Komise slučitelný s cílem ani obsahem článku 10a směrnice 2003/87/ES a nerespektuje 
zásadu proporcionality,

1. staví se proti přijetí návrhu rozhodnutí Komise, kterým se stanoví přechodná pravidla 
pro celou Unii týkající se harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise 
v souladu s článkem 10a směrnice 2003/87/ES;

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

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


