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B7-0000/2013

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na evropském trhu s uhlíkem v roce 2012
(2013/0000(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na otázku k situaci na evropském trhu s uhlíkem v roce 2012 předloženou 
Komisi (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012“1,

– s ohledem na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES 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/ES2,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Analýza možností snížení emisí skleníkových 
plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku“ (COM(2010)265),

– s ohledem na patnáctou konferenci smluvních stran (COP 15) úmluvy UNFCCC 
a na pátou konferenci smluvních stran, na níž se setkaly smluvní strany Kjótského 
protokolu (COP/MOP 5) a která se konala v dánské Kodani ve dnech 7.–18. prosince 
2009, a s ohledem na Kodaňskou dohodu,

– s ohledem na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 
2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 
2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, 
kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství,4

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 
2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví 
do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
Společenství5,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná 
odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství6,

                                               
1 COM(2012) 652.
2 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
3 Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 18.
4 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63.
5 Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.
6 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2013)0113.
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– s ohledem na balíček opatření EU v oblasti klimatu a energetiky z prosince 2008, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2012 k plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 20501,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o energetickém plánu do roku 2050, 
budoucnosti s energií2,

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES vytváří systém 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii s cílem 
podpořit snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním nákladově efektivním 
a ekonomicky účinným způsobem,

B. vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 10 odst. 5 a článkem 29 směrnice 2003/87/ES Komise 
sleduje fungování evropského trhu s uhlíkem a každoročně předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o fungování trhu s uhlíkem, která se týká i provádění dražeb, 
likvidity a obchodovaných objemů, 

C. vzhledem k tomu, že v zájmu zlepšení jistoty a stability v plánování dlouhodobých 
investic členské státy, odvětví energetiky, průmysl i občané potřebují jasné stanovisko, 
pokud jde o směřování politik EU v oblasti klimatu a energetiky, včetně milníků a cílů do 
roku 2030, 

D. vzhledem k tomu, že pro řešení stávajících tržních nevyváženosti v systému obchodování 
s emisemi (ETS) EU jsou nutná strukturální opatření,

1. oceňuje zprávu Komise o stavu trhu s uhlíkem v roce 2012, která představuje možnosti, 
pokud jde o strukturální opatření pro posílení a zefektivnění systému EU ETS;

2. vyzývá Komisi, aby při nejbližší příležitosti navrhla právní předpisy pro posílení systému 
obchodování s emisemi; 

3. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila legislativní návrhy rámce politiky Unie 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030; je přesvědčen, že tyto legislativní návrhy by 
měly být v souladu s nákladově účelným plánem pro dosažení cíle EU snížit CO2 do roku 
2050;

Situace na trhu s uhlíkem

4. bere na vědomí, že třetí fáze ETS probíhá od 1. ledna 2013 v nové podobě, včetně 
uplatňování stropu pro povolenky v celé EU, dražeb jako standardního systému 
přidělování, harmonizovaných pravidel pro bezplatné přidělování povolenek, přísnějších 
pravidel týkajících se druhů mezinárodních kreditů povolených pro použití v jediném 
unijním registru;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0086.
2 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2013)0088.
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5. bere na vědomí, že ETS je likvidní trh s fungující infrastrukturou a funguje proto 
z technického hlediska podle plánu;  konstatuje, že cíl snížit emise skleníkových plynů 
o 20 % bude do roku 2020 dosažen;

6. zdůrazňuje, že nadměrné přidělování povolenek některým odvětvím v některých 
členských státech a snižování průmyslové produkce v důsledku hospodářské krize 
ve spojení s přechodnými opatřeními přijatými v souvislosti s přechodem do třetí fáze 
ETS a příliv mezinárodních kreditů vedly ke vzniku přebytku povolenek na trhu; 
konstatuje, že druhá a třetí fáze ETS jsou propojeny a v důsledku toho bude přebytek 
povolenek řadu let ETS ovlivňovat;

7. připomíná, že koncem roku 2012 činil nahromaděný přebytek v ETS téměř dvě miliardy 
povolenek a že pokud nebudou učiněna strukturální opatření, bude tento přebytek dále 
narůstat;

8. zdůrazňuje, že tak významný přebytek povolenek vede v porovnání s původně 
předpokládanou cenou k nižší ceně uhlíku, a tím k omezování pobídek k investicím do 
nízkouhlíkových technologií a ke zvyšování rizika toho, že EU zůstane závislá na 
infrastrukturách náročných na uhlík; uznává, že přechod k nízkouhlíkovému hospodářství 
je velkou výzvou, zejména pro energeticky náročná odvětví, ale že z důvodu nízké ceny 
uhlíku nevznikají inovace;

Strukturální opatření 

9. uznává, že systém ETS je v současnosti hlavním, i když ne jediným, nástrojem 
umožňujícím snižování průmyslových emisí skleníkových plynů a podporu investic do 
bezpečných a trvale udržitelných nízkouhlíkových technologií; 

10. konstatuje, že má-li být systém ETS schopen lépe reagovat na hospodářskou recesi 
i konjunkturu, obnovit důvěru investorů a posílit tržní pobídky k investování do 
nízkouhlíkových technologií a k jejich používání, je nutné jeho strukturální zlepšení;
připomíná nezbytnost předvídatelného a spolehlivého systému z dlouhodobého hlediska;

11. uznává, že ETS se potýká s problémy, s nimiž se původně nepočítalo, a že kvůli 
rostoucímu přebytku povolenek klesne na mnoho let motivace k podpoře investic do 
nízkouhlíkových technologií; poukazuje na to, že tento problém ohrožuje účinnost ETS 
jako hlavního evropského nástroje snižování emisí, který zároveň vytváří rovné podmínky 
pro různé konkurenční technologie, poskytuje podnikům potřebnou flexibilitu, aby mohly 
vyvíjet své vlastní strategie omezování emisí, a umožňuje vznik specifických opatření 
k zamezení úniku uhlíku;

12. vyzývá Komisi, aby přijala opatření za účelem odstranění nedostatků systému ETS, a aby 
tak umožnila jeho fungování v souladu s původním záměrem; navrhuje, aby tato opatření 
zahrnovala:

a) co nejrychlejší předložení zprávy Parlamentu a Radě, v níž bude vedle jiných aspektů 
zhodnocen i dopad na pobídky k investicím do nízkouhlíkových technologií a riziko 
úniku uhlíku;
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b) navržení právních předpisů v co nejkratším možném termínu, které by upravily 
požadavek na každoroční lineární snižování o 1,74 %, tak aby byl splněn cíl snížení 
emisí CO2 do roku 2050;

c) další zlepšování využívání kompenzačních mechanismů, například prostřednictvím 
omezení přístupu ke kompenzacím, které poskytují dotace průmyslovým konkurentům 
Evropy, jako v oblasti HFC;

d) provedení a zveřejnění posouzení toho, zda je přínosné stanovit výchozí cenu pro 
dražbu povolenek; 

e) přijetí opatření s cílem zvýšit přísun příslušných informací a transparentnost registru 
ETS, aby bylo umožněno účinnější sledování a hodnocení;

Mezinárodní rozměr

13. zdůrazňuje, že strukturální reformy pro zavedení dobře fungujícího systému ETS jsou 
klíčové pro zachování vedoucího postavení EU, pokud jde o změnu klimatu, a že řada 
zemí jako například Čína a Austrálie zavádějí či vyvíjejí právní předpisy pro zavedení 
svého vlastního systému obchodování s emisemi po vzoru ETS v EU; opakuje v této 
souvislosti, že bez stabilního a předvídatelného systému obchodování s emisemi je 
ohrožena důvěryhodnost politiky EU v oblasti klimatu;

14. vyzývá EU a její partnery, aby v nejbližší budoucnosti nalezli co nejúčinnější způsob 
podpory propojení mezi systémem EU pro obchodování s emisemi a jinými systémy 
obchodování s emisemi s cílem vytvořit celosvětový trh s CO2, který by umožnil rozšířit 
možnosti snižování emisí, zvětšit trh a zvýšit jeho likviditu, transparentnost a v neposlední 
řadě zajistil efektivnější rozdělení zdrojů;

Únik uhlíku

15. bere na vědomí, že nejlepší ochranou proti riziku úniku uhlíku by bylo účinné opatření na 
globální úrovni a že je třeba věnovat pozornost tomu, aby byla zachována silná 
průmyslová základna v Evropě;

16. podotýká, že jakékoli strukturální změny v ETS by vyžadovaly komplexní posouzení 
environmentálních, ekonomických a sociálních důsledků, jakož i dopadu na investice do 
nízkouhlíkových technologií, na ceny elektřiny a na konkurenceschopnost energeticky 
náročných odvětví, zejména v souvislosti s nebezpečím úniku uhlíku;

17. zdůrazňuje, že pro další zmírnění potenciálního rizika úniku uhlíku by část příjmů 
z dražeb v rámci systému obchodování s povolenkami mohla být věnována na investice do 
průlomových technologií v energeticky náročných odvětvích nebo na podporu jiných 
způsobů vytváření pracovních míst;

°

°         °

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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