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Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa v súlade s 
článkom 10a smernice 2003/87/ES vymedzujú prechodné pravidlá harmonizácie 
bezodplatného prideľovania emisných kvót platné v celej Únii  

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu 2003/87/ES z 13. októbra 2003, zmenenú a doplnenú smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES, o vytvorení systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES1 (v znení zmien a doplnení), a najmä na jej články 1 a 10a,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2010/02/EÚ z 24. decembra 2009, ktorým sa podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví 
a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku 
úniku uhlíka2,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa v súlade s článkom 10a smernice 
2003/87/ES (ďalej len „návrh rozhodnutia Komisie“) vymedzujú prechodné pravidlá 
harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót platné v celej Únii,  

– so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 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 Parlament víta a podporuje ciele klimaticko-energetického balíka, ktorý v roku 
2008 presadzovalo francúzske predsedníctvo, a najmä smernicu 2009/29/ES, ktorej 
pôvodným zámerom je do roku 2020 postupne znížiť emisie skleníkových plynov o 21 % 
v porovnaní s úrovňami z roku 2005 tak, aby sa neohrozila konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu;

B. keďže v článku 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únie sa uvádza, že „podľa zásady 
proporcionality“ nepresahuje „obsah a forma“ činností inštitúcií Európskej únie a najmä 
Komisie „rámec toho, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov zmlúv“;

C. keďže hospodárska a finančná kríza mala negatívny dosah na konkurencieschopnosť 
priemyselných odvetví a keďže je potrebné chrániť priemysel EÚ a  nevystavovať ho 
dodatočnej záťaži, ktorá by mohla znížiť jeho konkurencieschopnosť;

D. keďže cieľom schémy na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza v článku 1 smernice 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
2 Ú. v. EÚ L 1, 5.1.2010, s. 10.
3 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2003/87/ES v znení zmien a doplnení smernice 2009/29/ES, je „podporiť zníženie emisií 
skleníkových plynov nákladovo efektívnym a hospodársky účinným spôsobom“ postupne 
a predvídateľne do roku 2020, aby sa zachovala konkurencieschopnosť priemyslu, a 
keďže schéma EÚ na obchodovanie s emisiami by mala fungovať s čo najvyšším stupňom 
hospodárskej účinnosti (odôvodnenia 13 a 15 smernice 2009/29/ES)  a eliminovať 
narušenia hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva (odôvodnenie 17 smernice 
2009/29/ES);

E. keďže rafinérie, petrochemický priemysel a výrobu hnojív, ako aj odvetvie výroby vápna, 
železa a ocele a ďalšie označila Komisia za odvetvia a pododvetvia vystavené vysokému 
riziku úniku uhlíka v zmysle vymedzenia v rozhodnutí 2010/2/ES;

F. keďže v súlade s článkom 88 rokovacieho poriadku Parlament nesúhlasí s návrhom 
rozhodnutia Komisie s odôvodnením, že nedodržiava kritérium kompatibility so zámerom 
alebo obsahom základného nástroja a porušuje zásadu proporcionality;

G. keďže návrh rozhodnutia Komisie by sa mal pozmeniť tak, aby zahŕňal postupnú 
implementáciu v súlade so smernicou 2009/29/ES v súvislosti s referenčnými hodnotami 
pre odvetvie rafinovania, petrochemický priemysel a výrobu hnojív a aby zohľadňoval 
zemepisné hľadiská a osobitnosť palív pre odvetvie výroby vápna, kalcinovaného 
dolomitu a produkcie uhlia;

Odvetvie rafinovania, petrochemický priemysel a výroba hnojív: dôsledky iného než 
postupného uplatňovania referenčných hodnôt

H. keďže závody na výrobu kyseliny dusičnej a amoniaku so sídlom v EÚ, ktoré doposiaľ 
efektívne využívajú staršie výrobné technológie, zrejme budú musieť ukončiť svoju 
činnosť na základe toho, že by bolo ekonomicky nevýhodné vykonať v požadovaných 
časových horizontoch ich modernizáciu s cieľom dosiahnuť hraničné referenčné hodnoty 
navrhované v návrhu rozhodnutia;

I. keďže v návrhu rozhodnutia Komisie sa ustanovuje okamžité uplatňovanie referenčných 
hodnôt, ktoré sú založené na aritmetickom priemere výsledkov dosiahnutých pri znižovaní 
emisií skleníkových plynov v 10 % najvýkonnejších zariadeniach v rámci každého 
odvetvia od 2013;  

J. keďže okamžité uplatňovanie referenčných hodnôt povedie k tomu, že bude chýbať 25 % 
bezodplatných emisných kvót (30 %, ak sa budú zohľadňovať aj emisie pri výrobe 
elektriny) a k 10 % zvýšeniu prevádzkových nákladov; keďže postupné uplatňovanie by 
umožnilo rafinériám a petrochemickému odvetviu znížiť v období rokov 2013 – 2016 
ročné finančné obmedzenie vo výške 60 %; a keďže náhle, teda nie postupné uplatňovanie 
oboch referenčných hodnôt a referenčných zásad, ktoré sa vzťahujú na výrobu hnojív, by 
európskym priemyselným odvetviam spôsobilo dodatočné výdaje v celkovej výške 360 
milión EUR; 

K. keďže okamžité uplatňovanie referenčných hodnôt od roku 2013 by mohlo mať závažný 
sociálno-hospodársky vplyv na rafinérie, petrochemický priemysel a výrobu hnojív; keďže 
výrobným závodom týchto priemyselných odvetví by hrozilo zatvorenie v dôsledku 
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nedostatku dostupných investícií, čím by bola ohrozená ich konkurencieschopnosť, došlo 
by k outsourcingu a zvýšeniu dovozu rafinovaných výrobkov zo štátov s nižšími 
environmentálnymi normami, než sú normy v Európe; keďže týmto spôsobom by 
Európska únia mohla ohroziť svoje pôvodné ciele, ktorými je zníženie dosahu emisií 
skleníkových plynov na zmenu klímy a ochrana priemyselných odvetví a ich 
konkurencieschopnosti; keďže Komisia by pri výpočte referenčných hodnôt mala
vychádzať z najnovších vedeckých údajov v oblasti potenciálu globálneho otepľovania, 
ako sa to uvádza v samotnej smernici;

L. keďže tie odvetvia a pododvetvia, o ktorých sa usudzuje, že sú vystavené vysokému riziku 
úniku uhlíka, sú navyše ohrozené tým, že budú predmetom prieskumu zoznamu 
ustanoveného v rozhodnutí Komisie 2010/2/EÚ; 

Odvetvie výroby vápna a kalcinovaného dolomitu

M. keďže odvetvie výroby vápna a kalcinovaného dolomitu je pre Grécko veľmi dôležité; a 
keďže 80 % výroby vápna a kalcinovaného dolomitu sa používa na výrobu účinného 
stavebného materiálu na ochranu proti zemetraseniam, čo má zásadný význam pre členské 
štáty s vysokou seizmickou aktivitou, ako je Grécko a južné Taliansko; 

N. keďže v návrhu rozhodnutia Komisie sa stanovuje referenčná úroveň pre výrobu vápna a 
kalcinovaného dolomitu na základe technológie využívajúcej zemný plyn; keďže táto 
technológia je obmedzujúca a neprimeraná, pretože zemný plyn nie je vhodným palivom 
pre výrobu vápna používaného na produkciu stavebného materiálu na ochranu pred 
zemetraseniami;   

O. keďže 95 % závodov na výrobu vápna nemá prístup k rozvodným sieťam zemného plynu, 
a ak sa pri referenčných úrovniach nezohľadní geografické kritérium, podniky v odvetví 
na výrobu vápna a kalcinovaného dolomitu by boli vystavené nielen nadmernej 
ekonomickej záťaži, ale aj nárastu emisií plynov v dôsledku prepravy vápna z tretích 
krajín s menej prísnymi environmentálnymi normami; 

Odpadové plyny 

P. keďže v článku 10a ods. 1 smernice 2003/87/ES sa ustanovujú bezodplatné kvóty pre 
elektrinu vyrobenú z odpadových plynov;

Q. keďže návrh rozhodnutia Komisie nespĺňa túto požiadavku, pretože na elektrinu vyrobenú 
z odpadových plynov udeľuje bezodplatne len časť kvót;

Nesúlad s predmetom a obsahom smernice 2009/29/ES

R. keďže nezohľadnenie postupného uplatňovania referenčných úrovní pre rafinérie, 
petrochemický priemysel a výrobu hnojív v návrhu rozhodnutia Komisie nie je zlučiteľné 
s predmetom alebo obsahom základného nástroja, pretože v smernici 2009/29/ES sa 
ustanovuje postupné uplatňovanie referenčných úrovní; keďže Komisia by mala 
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vypracovať technicko-ekonomické hodnotenia účinkov okamžitého uplatňovania 
referenčných hodnôt v odvetviach a pododvetviach vystavených vysokému riziku úniku 
uhlíka a mala by upraviť svoj návrh rozhodnutia tým, že doňho začlení zásadu postupnosti 
pre odvetvia vystavené riziku úniku uhlíka;

Porušenie zásady proporcionality 

S. keďže otázky prístupu k palivu, geografickej osobitnosti a palivovej účinnosti neboli pri 
príslušných odvetviach v návrhu rozhodnutia Komisie zohľadnené, čo predstavuje 
porušenie zásady proporcionality;

T. keďže Komisia vo svojom návrhu rozhodnutia nedodržala zásadu proporcionality, pretože 
prekročila rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zníženia skleníkových emisií 
v odvetví výroby vápna a kalcinovaného dolomitu;

U. keďže pri stanovovaní referenčných úrovní sa plná miera uhlíka v odpadových plynoch 
mala pripísať oceliarskemu priemyslu, a preto návrh rozhodnutia Komisie nie je 
zlučiteľný so zámerom a obsahom článku 10a smernice 2003/87/ES a nerešpektuje zásadu 
proporcionality;

1. nesúhlasí s prijatím návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa v súlade s článkom 10a 
smernice 2003/87/ES vymedzujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného 
prideľovania emisných kvót platné v celej Únii 

2. domnieva sa, že návrh rozhodnutia Komisie nie je zlučiteľný so zámerom a obsahom 
smernice 2003/87/ES a nerešpektuje zásadu proporcionality;

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


