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NÁVRH USNESENÍ,
který v souladu s čl. 88 odst. 2 jednacího řádu předložil

Konrad Szymański,

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

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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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 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů ve Společenství ve znění směrnice 2009/29/ES, jejímž cílem 
je zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství, a zejména na článek 10a této směrnice, 

– 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,

– s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 
(1999/486/ES) o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi,

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

A. vzhledem k tomu, že cílem systému pro obchodování s emisemi, jak je uvedeno v 
článku 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,

B. vzhledem k tomu, že by systém EU pro obchodování s emisemi měl fungovat s nejvyšším 
možným stupněm hospodářské výkonnosti (body odůvodnění 13 a 15 v preambuli ke 
směrnici 2009/29/ES) a zároveň odstraňovat narušení hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu Společenství (bod odůvodnění 17 směrnice 2009/29/ES),

C. vzhledem k tomu, že tyto zásady jsou přesvědčivě zdůrazňovány judikaturou Evropského 
soudního dvora („ESD“) a ESD ve věci T-374/04 Německo vs. Komise bod 124 uvádí, že 
„fungování [systému EU pro obchodování s emisemi] je určováno některými „dílčími 
cíli“, a sice dodržením způsobu efektivního z hlediska nákladů a ekonomicky účinného, 
zachováním hospodářského rozvoje a zaměstnanosti a zachováním integrity vnitřního trhu 
a konkurenčního prostředí“, 

D. vzhledem k tomu, že podle judikatury ESD může docházet k diskriminaci nejenom 
z důvodu rozdílného zacházení ve srovnatelných situacích, ale také z důvodu rovného 
zacházení v nesrovnatelných situacích (viz věc 1253/79 Battaglia, bod 37: „Diskriminace 
v právním smyslu spočívá v řešení rozdílných situacích identickým způsobem nebo řešení 
identických situací rozdílným způsobem“) a skutečnost, že existují objektivní rozdíly mezi 
postavením subjektů, jichž se týká určitý předpis, by měla vést k různému výkladu 
podmínek, které se na ně vztahují (viz rozsudek ESD ve věci 152/73 Sotgiu),

E. vzhledem k tomu, že zavedení zásady „jeden výrobek – jedno měřítko“ do návrhu 
rozhodnutí není stanoveno jako požadavek směrnice a návrh rozhodnutí nezohledňuje 
rozdíly ve specifické povaze výrobních procesů v odvětvích, na něž se systém EU pro 
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obchodování s emisemi vztahuje, porušuje tento návrh jednu z obecných zásad právních 
předpisů EU, tedy zásadu rovnosti a nediskriminace, 

F. vzhledem k tomu, že návrh rozhodnutí používá jako referenční palivo zemní plyn, což 
povede k situaci, kdy v případě dvou totožných výrobních postupů, při nichž se používá 
v jednom případě zemní plyn a v druhém paliva s vyšší úrovní emisí, se výrobci 
používající zemní plyn dostanou do výhodnější pozice než výrobci, kteří používají 
například uhlí, přestože ti druzí používají nejmodernější technologie, a vzhledem k tomu, 
že to je v rozporu s duchem této směrnice a vede to k narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu,

G. vzhledem k tomu, že zavedení příliš přísných měřítek, aniž by bylo mimo jiné zohledněno 
používané palivo nebo zeměpisná specifika, by mohlo vést k porušení zásady 
proporcionality, protože postižená zařízení by dostávala povolenky na nižší úrovni než by 
bylo nezbytné k dosažení plánovaných cílů směrnice v oblasti emisí,

H. vzhledem k tomu, že v případě členských států, v nichž jako základní palivo slouží uhlí, 
by přijetí zemního plynu jako referenčního paliva vedlo k narušení hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu a rovnalo by se popření specifického geopolitického kontextu, v němž 
v jednotlivých členských státech funguje energetický trh,

I. vzhledem k tomu, že v rozsudcích ESD ve věcech T-183/07 Polsko vs. Komise (bod 88), 
T- 263/07 Estonsko vs. Komise (bod 53) a T-374/04 Německo vs. Komise (bod 80) ESD 
uvedl, že jak Komise, tak členské státy by při rozhodování o opatřeních, která považují za 
nejvhodnější pro dosažení cíle stanoveného směrnicí 2003/87/ES, měly při výkonu svých 
pravomocí zohledňovat specifický kontext vnitrostátního energetického trhu příslušného 
členského státu,

J. vzhledem k tomu, že návrh rozhodnutí nezohledňuje při stanovování měřítek palivo a 
zeměpisné faktory, což vede nejen k hospodářským překážkám a zvýšení nebezpečí úniku 
uhlíku, ale také k dalším emisím CO2, protože dovoz výrobků ze třetích zemí do 
členských států bude mít také negativní dopad na životní prostředí, a to je proti duchu 
směrnice,

K. vzhledem k tomu, že způsob, kterým Komise stanovuje pravidla pro harmonizované 
přidělování bezplatných povolenek na emise, by ve skutečnosti neměl mít politický dopad, 
ale měl by odrážet technickou povahu problému,

1. domnívá se, že návrh rozhodnutí Komise není slučitelný s cílem a obsahem směrnice 
2003/87/ES ve znění směrnice 2009/29/ES a se zásadou proporcionality;  

2. 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;

3. doporučuje vyloučit z návrhu rozhodnutí Komise faktory zaměřené na další zpřísňování 
měřítek na základě průměrného výkonu 10 % nejúčinnějších zařízení a začlenit do něj 
uplatňování „korekčního faktoru pro palivo“, v souladu s výše uvedenými rozsudky ESD;

4. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských zemí.


