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B7-0000/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o stave európskeho trhu s uhlíkom v roku 2012
(2013/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na otázku adresovanú Komisii o stave európskeho trhu s uhlíkom v roku 2012 
(O-0000/2013 – B7 0000/2013),

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Stav európskeho trhu s uhlíkom v roku 20121,

– so zreteľom na smernicu 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie COM(2010)0265 s názvom Analýza variantov 
prekročiť 20%-né zníženie emisií skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka,

– so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán (COP15) Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene klímy, na 5. konferenciu strán slúžiacu ako 
stretnutie strán Kjótskeho protokolu, ktorá sa konala 7. – 18. decembra 2009 v dánskej 
Kodani, a na Kodanskú dohodu,

– so zreteľom na smernicu 2004/101/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 2004, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania 
s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové 
mechanizmy Kjótskeho protokolu3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému 
Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 
2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej 
dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci 
Spoločenstva5,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke 
zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve6,

                                               
1 COM(2012)0652.
2 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
3 Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 18.
4 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.
5 Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.
6 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2013)0113.
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– so zreteľom na klimaticko-energetický balík EÚ z decembra 2008, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o pláne prechodu 
na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 20501,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o Pláne postupu v energetike do roku 
2050, budúcnosť s energiou2,

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES sa vytvára schéma 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii s cieľom 
podporiť zníženie emisií skleníkových plynov nákladovo efektívnym a hospodársky 
účinným spôsobom,

B. keďže podľa článku 10 ods. 5 a článku 29 smernice 2003/87/ES Komisia monitoruje 
fungovanie európskeho trhu s uhlíkom a každý rok predkladá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o fungovaní trhu s uhlíkom, ktorá obsahuje informácie o priebehu aukcií, 
likvidite a obchodovaných objemoch, 

C. keďže v záujme zlepšenia istoty a stability pri plánovaní dlhodobých investícií je 
potrebné, aby členské štáty, odvetvia energetiky, priemyselný sektor a občania mali jasnú 
predstavu o smerovaní politiky EÚ v oblasti zmeny klímy a energetickej politiky EÚ 
vrátane míľnikov a cieľov na rok 2030, 

D. keďže na vyriešenie súčasnej nerovnováhy na trhu v rámci systému obchodovania 
s emisiami EÚ (ETS) sú potrebné štrukturálne opatrenia,

1. oceňuje správu Komisie o stave trhu s uhlíkom v roku 2012, ktorá predstavuje možnosti, 
pokiaľ ide o štrukturálne opatrenia na posilnenie a zefektívnenie systému EU ETS;

2. vyzýva Komisiu, aby pri najbližšej príležitosti navrhla právne predpisy na posilnenie ETS; 

3. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívne návrhy pre rámec týkajúci sa 
politiky Únie v oblasti zmeny klímy a energetickej politiky Únie na rok 2030; domnieva 
sa, že tieto legislatívne návrhy by mali byť v súlade s nákladovo efektívnym spôsobom 
dosiahnutia cieľa EÚ týkajúceho sa zníženia emisií CO2 do roku 2050; 

Stav trhu s uhlíkom

4. konštatuje, že tretia fáza ETS funguje od 1. januára 2013 podľa novej prevádzkovej 
štruktúry, a to vrátane uplatňovania stropu na emisné kvóty pre celú EÚ, obchodovania 
formou aukcie ako predvoleného systému prideľovania kvót, harmonizovaných pravidiel 
prideľovania bezplatných emisných kvót, prísnejších pravidiel pre typy medzinárodných 
kreditov, ktorých použitie je povolené, a jednotného elektronického registra Únie;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0086.
2 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2013)0088.
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5. konštatuje, že ETS je likvidný trh s fungujúcou infraštruktúrou, a preto technicky funguje, 
ako bol navrhnutý; konštatuje, že cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % 
do roku 2020 sa dosiahne;

6. poukazuje na to, že nadmerné prideľovanie kvót niektorými členskými štátmi niektorým 
odvetviam, znižovanie priemyselnej výroby v dôsledku hospodárskej krízy spolu 
s dočasnými opatreniami prijatými v súvislosti s prechodom na tretiu fázu ETS a prílev 
zahraničných úverov viedli k nahromadeniu prebytku kvót na trhu; konštatuje, že druhá 
a tretia fáza systému obchodovania s emisiami sú prepojené, v dôsledku čoho bude 
prebytok kvót ovplyvňovať ETS mnoho rokov;

7. pripomína, že koncom roka 2012 dosahoval nahromadený prebytok v ETS takmer dve 
miliardy kvót a že tento prebytok bude ďalej rásť, ak nebudú prijaté žiadne štrukturálne 
opatrenia;

8. poukazuje na to, že takýto významný prebytok kvót vedie k nižšej cene uhlíka v 
porovnaní s pôvodne plánovanými cenami, znižuje investičné stimuly do nízkouhlíkových 
technológií a zvyšuje riziko, že Únia sa uzavrie v infraštruktúrach náročných na uhlík;
uznáva, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo predstavuje veľkú výzvu, najmä pre 
energeticky náročné odvetvia, ale že vzhľadom na nízku cenu uhlíka nedochádza
k inováciam;

Štrukturálne opatrenia 

9. uznáva, že ETS je v súčasnosti hlavný, hoci nie jediný nástroj na znižovanie 
priemyselných emisií skleníkových plynov a na podporu investícií do bezpečných 
a udržateľných nízkouhlíkových technológií; 

10. konštatuje, že je nutné ďalšie skvalitnenie ETS s cieľom zvýšiť schopnosť systému 
reagovať na hospodárske poklesy a konjunktúry, obnoviť istotu investorov a posilniť 
trhové stimuly na investovanie do nízkouhlíkových technológií a ich využívanie;
pripomína nevyhnutnosť predvídateľného a spoľahlivého systému z dlhodobého hľadiska;

11. uznáva, že systém ETS čelí problémom, ktoré sa pôvodne neočakávali, a že v dôsledku 
hromadenia prebytku kvót sa na mnoho ďalších rokov oslabí motivácia na podporu 
investícií do nízkouhlíkových technológií; poznamenáva, že to ohrozuje účinnosť systému 
ETS ako hlavného mechanizmu EÚ na znižovanie emisií, ktorý vytvára rovnaké 
podmienky pre konkurenčné technológie, poskytuje spoločnostiam flexibilitu pri rozvíjaní 
svojich vlastných stratégií na zmierňovanie emisií a zahŕňa osobitné opatrenia 
na zabránenie úniku uhlíka;

12. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na nápravu nedostatkov systému ETS a aby 
umožnila jeho fungovanie v súlade s pôvodným zámerom; navrhuje, aby tieto opatrenia 
zahŕňali:

a) čo najrýchlejšie predloženie správy Parlamentu a Rade, v ktorej sa okrem iných 
aspektov preskúma vplyv na stimuly na investície do nízkouhlíkových technológií 
a riziko úniku uhlíka;
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b) návrh právnych predpisov v čo najskoršom termíne s cieľom upraviť požiadavku 
na každoročné lineárne znižovanie o 1,74 %, aby sa dosiahlo splnenie požiadaviek 
na zníženie emisií CO2 do roku 2050;

c) ďalšie zlepšenie využívania kompenzačných mechanizmov, napríklad prostredníctvom 
obmedzenia prístupu ku kompenzáciám, ktoré dotujú priemyselných konkurentov 
Európy, ako napr. v oblasti HFC;

d) uskutočnenie a zverejnenie posúdenia hodnoty, ktorú by malo stanovenie vyvolávacej 
ceny na dražbu kvót; 

e) prijatie opatrení na zvýšenie prísunu dôležitých informácií a transparentnosti registra 
systému ETS s cieľom umožniť účinnejšie monitorovanie a hodnotenie;

Medzinárodný rozmer

13. poukazuje na to, že štrukturálne reformy na zavedenie dobre fungujúceho systému EU 
ETS sú rozhodujúce pre udržanie postavenia EÚ, pokiaľ ide o zmenu klímy, a že niektoré 
krajiny, ako napr. Čína a Austrália, zavádzajú alebo vypracúvajú právne predpisy 
na zavedenie vlastného systému obchodovania s emisiami podľa príkladu EU ETS; v tejto 
súvislosti pripomína, že bez stabilného a predvídateľného systému obchodovania 
s emisiami je ohrozená dôveryhodnosť politiky EÚ v oblasti zmeny klímy;

14. vyzýva EÚ a jej partnerov, aby v bezprostrednej budúcnosti našli najúčinnejší spôsob 
podpory prepojení medzi EU ETS a ďalšími systémami obchodovania zameranými 
na globálny trh s uhlíkom, čím sa zabezpečí väčší výber možností znižovania emisií, 
rozšírenie trhu a zvýšenie likvidity, transparentnosť a v konečnom dôsledku i účinnejšie 
rozdeľovanie zdrojov;

Únik uhlíka

15. konštatuje, že najlepšou ochranou proti riziku úniku uhlíka by bola účinná globálna akcia 
a že je potrebné sa aj naďalej správať obozretne v záujme udržania silnej priemyselnej 
základne v Európe;

16. konštatuje, že každá štrukturálna zmena ETS by si vyžadovala komplexné posúdenie 
environmentálnych, hospodárskych a sociálnych účinkov, ako aj vplyvu na investície 
do nízkouhlíkových technológií, na cenu elektriny a na konkurencieschopnosť energeticky 
náročných priemyselných odvetví, najmä v súvislosti s rizikom úniku uhlíka;

17. zdôrazňuje, že na ešte výraznejšie zmiernenie potenciálneho rizika úniku uhlíka by sa 
výnosy z aukcií v rámci ETS mohli vyčleniť na kapitálovo náročné investície 
do prelomových technológií v energeticky náročných odvetviach;

°

°         °

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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