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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

A. Systém obchodovania s emisiami 

Jednou z politík, ktoré európske inštitúcie najvytrvalejšie a najodhodlanejšie presadzujú, je 
práve politika v oblasti životného prostredia a politika boja proti zmene klímy, a to na 
vnútornej i na medzinárodnej úrovni, čo sa premieta do veľkého množstva schválených 
právnych a hospodárskych nástrojov, a na tej najvyššej predpisovej úrovni je tomuto úsiliu 
venovaný článok 3 ods. 2 ZEÚ a celá hlava ZFEÚ.

EÚ prijala v roku 2009 klimatický a energetický balík predpisov s cieľom uviesť do praxe 
ciele, ktoré v roku 2007 podporili vedúci predstavitelia EÚ, čiže dosiahnuť do roku 2020 
zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990, ďalej zabezpečiť v 
EÚ 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov a 20 % zlepšenie energetickej účinnosti.

Rozhodujúcou je smernica 2003/87 (a jej následné zmeny a doplnenia), ktorou sa ustanovuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Nadobudnutím účinnosti 
stráca pole pôsobnosti politika inšpirovaná daňovými opatreniami – hoci sa obe vzájomne 
úplne nevylučujú – a za vhodnejšie sa považuje vytvorenie vlastného trhu, na ktorom 
rokovania o emisných kvótach  prebiehajú nie medzi štátmi, ale medzi subjektmi 
produkujúcimi emisie skleníkových plynov. 

Trh umožňuje obmedziť prijateľné množstvo celosvetových emisií prostredníctvom 
obmedzenia počtu emisných kvót. Prideľovanie kvót je spôsob, ako preniesť do praxe zásadu 
„kto znečisťuje, platí“. Náklady plynúce zo znečistenia znáša ten, kto ich produkuje, a nie 
celé spoločenstvo, pretože náklady potrebné na vyrovnanie pridelených emisných kvót 
skutočným emisiám znášajú samotné podniky, či už tým, že nakúpia na trhu ďalšie kvóty, 
alebo investujú do menej znečisťujúcich technológií, prípadne znížia produkciu, aby 
obmedzili svoje emisie. 

V prípade týchto mechanizmov neplynú zo vzájomnej výmeny emisných kvót hospodárske 
výhody spoločnosti ako takej (teda štátu, ako je to v prípade daní), ale iným, šikovnejším 
súkromným podnikateľom, ktorých trh svojím vlastným fungovaním odmieňa alebo sa im 
odpláca.

B. Súčasná situácia a riešenia 

Aby však systém fungoval správne, musí existovať istá rovnováha medzi dopytom a ponukou 
emisných kvót. Jednou z ústredných podmienok je udržať primeranú cenu za uhlík, aby sa 
dosiahlo zníženie emisií tým, že sa investuje do efektívnejších technológií, čo je dôležitým 
aspektom prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Tento mechanizmus je preto dôležitý aj 
pre politiku EÚ v oblasti priemyslu a energetiky.   

Vážna situácia hospodárskej krízy, ktorá nás postihla, a špirálovitý pokles cien spôsobili 
vznik prebytku emisných kvót a medzinárodných úverov v porovnaní s emisiami. Komisia 
odhaduje, že začiatkom 2012 tento prebytok predstavoval 955 miliónov kvót. Situácia má 
tendenciu sa zhoršovať, ak vezmeme do úvahy očakávanú kladnú bilanciu na rok 2013 v 
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dôsledku dočasných aspektov, ktoré priamo súvisia s prechodom na 3. fázu systému k 1. 
januáru 2013, čo vedie k dočasnému výraznému zvýšeniu ponuky kvót a medzinárodných 
kreditov.

Európska komisia si reformou smernice kladie za cieľ vyjasniť dosah a rozsah pôsobnosti 
svojich vykonávacích právomocí vo vzťahu k formám obchodovania s emisnými kvótami 
formou aukcií. Zámerom návrhu zmien a doplnení je výrazne upraviť harmonogram aukcií v 
snahe prispôsobiť trh s emisnými kvótami. Táto revízia sa radí medzi štrukturálne reformy, 
ktoré budú v budúcnosti potrebné na boj s výzvami ETS. 

Keďže máme do činenia s trhom, o jeho riadne fungovanie sa v zásade a vo všeobecnosti 
majú postarať pravidlá, ktorými sa tento trh riadi. Nemôže sa však radikálne zavrhovať zásah 
verejnej moci, pretože verejná moc i trh sa vzájomne dopĺňajú. Je potrebné upozorniť, že 
vytvorenie samotného trhu a jeho uvedenie do činnosti je umelým dielom verejnej moci, ktorý 
doňho zasahuje a dohliada naňho. A robí tak preto, aby zabezpečil transparentnosť a 
nepretržité prerozdeľovanie. Toto však nie je špecifikom predmetného trhu s emisiami, ale ide 
o konštantnú vlastnosť všetkých trhov s cennými papiermi.      

Takže práve preto, že neboli zohľadnené postupy zdaňovania a uprednostnili sa postupy 
vlastné trhu, je dôležité, aby tieto zásahy verejnej moci neboli obmedzované a nepodliehali 
lehotám a prísnym podmienkam. Reforma smernice neznamená, že Komisia má voľné ruky a 
môže si podľa svojho uváženia podstatne meniť pravidlá slobody, ktorá je typická pre trhy, 
pretože, keby to tak bolo, zničili by sa samotné základy fungovania systému, ktorý by sa 
zmenil na niečo iné, a to by si už vyžadovalo iné postupy a celkovú reformu.

Návrh je v súlade s kompromisom Komisie, že uskutoční revíziu harmonogramu aukcie 3. 
fázy v najnovšej dohode o smernici o energetickej účinnosti, o čo počas rokovaní Parlament 
výslovne požiadal.

Na záver spravodajca podporuje návrh Komisie.

******

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh 
Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.


