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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 o vytvorení systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 
2009/29/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými 
kvótami skleníkových plynov, konkrétne na jej článok 10a,

– so zreteľom na návrh 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, 

– so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady z 28. júna 1999 
(1999/486/ES), ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu,

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

A. keďže cieľom systému obchodovania s emisiami, ako sa uvádza v článku 1 smernice 
2003/87/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2009/29/ES, je „podporiť zníženie emisií 
skleníkových plynov nákladovo efektívnym a hospodársky účinným spôsobom“;

B. keďže systém EÚ na obchodovanie s emisiami by mal fungovať s čo možno najvyšším 
stupňom hospodárskej účinnosti (odôvodnenie 13 a 15 smernice 2009/29/ES), pričom sa 
budú eliminovať narušenia  hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva (odôvodnenie 17 
smernice 2009/29/ES);

C. keďže tieto zásady sú presvedčivo zdôrazňované judikatúrou Európskeho súdneho dvora 
(ESD) a ESD vo veci T-374/04 Nemecko v. Komisia, bod 124 uvádza, že „fungovanie 
[systému EÚ na obchodovanie s emisiami] určujú niektoré „čiastkové ciele“, a síce 
zachovanie finančne a ekonomicky výhodného spôsobu, zachovanie hospodárskeho 
rozvoja a zamestnanosti, ako aj zachovanie integrity vnútorného trhu a podmienok 
hospodárskej súťaže“;

D. keďže podľa judikatúry ESD môže dochádzať k diskriminácii, nielen pokiaľ ide o 
rozdielneho zaobchádzania v porovnateľných situáciách, ale aj pokiaľ ide o rovné 
zaobchádzanie v neporovnateľných situáciách (pozri vec 1253/79 Battaglia, bod 37: 
„Diskriminácia v právnom zmysle spočíva v riešení rozdielnych situácií rovnakým 
spôsobom alebo riešenie identických situácií rozdielnym spôsobom“) a skutočnosť, že 
existujú objektívne rozdiely v postavení subjektov, na ktoré sa vzťahuje daný predpis, by 
malo viesť k rozdielnemu výkladu podmienok, ktoré sa na ne vzťahujú (pozri rozsudok 
ESD vo veci 152/73 Sotgiu);
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E. keďže zavedenie zásady „jeden produkt – jedna referenčná úroveň“ do návrhu 
rozhodnutia sa neustanovuje ako požiadavka smernice a keďže návrh rozhodnutia 
nezohľadňuje rozdiely v osobitnej povahe výrobných procesov v odvetviach, na ktoré sa 
vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami, a preto tento návrh vedie k porušeniu 
jedných zo všeobecných zásad práva EÚ, ktorými sú rovnosť a nediskriminácia; 

F. keďže v návrhu rozhodnutia sa za referenčné palivo ustanovuje zemný plyn, čo povedie k 
situácii, keď pri dvoch totožných výrobných procesoch, v ktorých sa v jednej situácii v 
jednej situácii používa zemný plyn a v druhej  palivá s vyššími emisnými hodnotami, 
výrobcovia používajúci zemný plyn sa ocitnú vo výhodnejšej pozícii v porovnaní s 
výrobcami používajúcimi napríklad uhlie, aj keď tí druhí používajú špičkové technológie, 
a keďže toto odporuje duchu smernice a navyše vedie k narúšaniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu;

G. keďže zavedenie príliš prísnych referenčných úrovní, ktoré medzi iným nezohľadňujú 
osobitosti používaného paliva alebo zemepisné špecifiká, by mohlo viesť k porušeniu 
zásady proporcionality, pretože postihnutým zariadeniam by sa pridelili kvóty na nižšej 
úrovni, než by bolo potrebné na dosiahnutie plánovaných emisných cieľov smernice;

H. keďže v prípade členských štátov, u ktorých uhlie slúži ako základné palivo, by prijatie 
zemného plynu ako referenčného paliva viedlo k narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu a rovnalo by sa potlačeniu osobitého geopolitického kontextu, v ktorom v 
jednotlivých členských štátoch funguje energetický trh;

I. keďže v rozsudkoch ESD vo veci T-183/07 Poľsko v. Komisia (bod 88), T-263/07 
Estónsko v. Komisia (bod 53) a T-374/04 Nemecko v. Komisia (bod 80) ESD uzniesol, že 
pri výkone svojich právomocí by tak Komisia, ako aj členské štáty mali pri rozhodovaní o 
výbere opatrení, ktoré považujú za najvhodnejšie pre dosiahnutie cieľov stanovených v 
smernici 2003/87/ES, zohľadniť osobitný kontext vnútroštátneho energetického trhu 
daného členského štátu;

J. keďže tým, že sa v návrhu rozhodnutia pri stanovovaní referenčných úrovní nezohľadňujú 
palivové a zemepisné faktory, návrh rozhodnutia vedie nielen k hospodárskej záťaži a 
vyššiemu nebezpečenstva úniku uhlíka, ale aj k ďalším emisiám CO2, pretože dovoz 
výrobkov z tretej krajiny do členského štátu bude mať tiež negatívny vplyv na životné 
prostredie, čo rovnako odporuje duchu smernice;

K. keďže spôsob, akým Komisia určuje pravidlá harmonizovaného bezodplatného 
udeľovania emisných kvót, by nemalo v skutočnosti mať politické následky, ale malo by 
odrážať technickú stránku problému, 

1. nazdáva sa, že návrh rozhodnutia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom a obsahom smernice 
2003/87/ES v znení smernice 2009/29/ES a so zásadou proporcionality; 

2. vyjadruje nesúhlas 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;

3. odporúča, aby boli vyňaté faktory zamerané na ďalšie sprísnenie referenčných úrovní na 
základe priemerného výkonu 10 % najvýkonnejších zariadení a aby bola do návrhu 
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rozhodnutia Komisie začlenená aplikácia „korekčného faktora pre palivo“ v súlade s 
vyššie uvedenými rozsudkami ESD;

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


