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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Zelenej knihe o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a 
súvisiacich politík
(2007/2203(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na zelenú knihu o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej 
politiky a súvisiacich politík (KOM(2007)0140),

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli (8. – 9. marca 2007) 
vrátane Energetickej politiky pre Európu v prílohe I,

– so zreteľom na správu Európskej environmentálnej agentúry pod názvom Využívanie trhu 
na nákladovo efektívnu environmentálnu politiku (č. 1/2006),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre 
hospodárske a menové veci (A6-0000/2007),

Environmentálne ciele Únie a súvislosti

A. keďže z údajov v oblasti klimatických zmien vyplýva, že je potrebné konať rázne s 
cieľom obmedziť dôsledky tohto javu, keďže Európska rada si stanovila minimálny cieľ 
znížiť emisie CO2 o 20 % v roku 2020 a o 60 % v roku 2050, keďže Európska rada si 
stanovila cieľ, aby do roku 2020 podiel obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe energie 
predstavoval 20 % a aby sa energetická efektívnosť zvýšila o 20 %,

B. vzhľadom na rôzne druhy znečistenia a riziko vyčerpania prírodných zdrojov,

C. vzhľadom na zvýšené riziko vymierania mnohých živočíšnych alebo rastlinných druhov a 
na cieľ zastaviť stratu biologickej rôznorodosti do roku 2010, ktorý si stanovila Únia,

D. vzhľadom na rastúce zvyšovanie dopravy v Únii v súvislosti s prepravou najmä tovaru a 
na zvyšovanie spotreby energie, ktoré z toho vyplýva,

E. vzhľadom na veľké rozdiely medzi členskými štátmi tak v oblasti environmentálnych daní 
(medzi 2 a 5 % HDP členských štátov), ako aj v oblasti používania trhovo orientovaných 
nástrojov, a vzhľadom na to, že podiel environmentálnych daní na HDP členských štátov 
sa za posledných 5 rokov znížil,

F. keďže dane z energie predstavujú v priemere 76 % environmentálnych daní a dane z 
dopravy tvoria 21 %,

G. keďže veľmi veľkú časť environmentálnych daní znášajú domácnosti, zatiaľ čo hlavnými 
spotrebiteľmi energie a dopravy sú iné hospodárske sektory,
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H. keďže odhady celkových vplyvov klimatických zmien nemajú viesť len k oddeleniu rastu 
od spôsobov produkcie a spotreby, ale tiež k zmene nášho modelu rozvoja.

Kritika zelenej knihy

1. víta odkaz na zásadu znečisťovateľ platí, ale ľutuje slabé prepojenie s trhovo 
orientovanými nástrojmi v prospech životného prostredia;

2. ľutuje, že sa zelená kniha zameriava najmä na znečisťovanie ovzdušia a klimatické 
otepľovanie a zanedbáva vplyv všetkých výrobných a distribučných procesov a spôsobov 
spotreby na životné prostredie; 

3. ľutuje, že sa medzinárodnému rozmeru nevenuje náležitá pozornosť;

Zásady

4. uznáva, že trhovo orientované nástroje pre životné prostredie sú jedným z prostriedkov, 
ako dosiahnuť environmentálne ciele za rozumnú cenu; zdôrazňuje, že nemôžu nahradiť 
legislatívu v oblasti životného prostredia, ktorá stanovuje ciele, ktoré treba dosiahnuť, a 
zásady, ktoré treba dodržiavať, a že ich efektivita závisí od ich štruktúry a ich 
komplementárnosti s inými nástrojmi;

5. zdôrazňuje, že trhovo orientované nástroje musia byť hospodársky a sociálne prijateľné, 
najmä pre osoby, ktorých príjmy sú v jednotlivých členských štátoch nižšie ako priemerný 
plat;

6. domnieva sa, že progresivita sadzieb a ich postupné zvyšovanie musia byť jednou zo 
zásad pri ich zavádzaní;

7. zdôrazňuje dôležitú úlohu environmentálnych daní pri dosahovaní environmentálnych 
cieľov a nutnosť zosúladiť určité opatrenia na európskej úrovni, aby sa vyhlo 
ekonomickým výkyvom medzi podnikmi a územiami;

8. domnieva sa, že európske daňové opatrenia sa nemôžu obmedzovať na systémy 
obchodovania s povoleniami a kvótami, keďže tieto systémy nie sú práve najlepšie 
prispôsobené na dosahovanie cieľov v oblasti znižovania niektorých emisií;

9. pripomína, že napriek jednomyseľnosti v daňovej oblasti zmluvy poskytujú možnosť 
rozšírenej spolupráce a že existuje otvorená metóda koordinácie; vyzýva preto členské 
štáty, aby pokročili v oblasti environmentálnych daní na európskej úrovni a zabránili tak 
všetkým druhom daňového dumpingu;

10. podporuje zníženie daňového zaťaženia práce, ale zdôrazňuje, že toto zníženie nie je 
spojené iba s reformou environmentálnych daní; domnieva sa, že sa musí začleniť do 
celkovej daňovej reformy, ktorej cieľom je spravodlivejšie rozloženie daňovej záťaže 
medzi zamestnancov, spotrebiteľov, podniky, kapitálový príjem a finančné služby, aby sa 
dosiahli ciele životného prostredia a sociálnej spravodlivosti;

11. domnieva sa, že zvyšovanie cien je prostriedok, ktorým je možné ovplyvniť spôsoby 
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výroby a spotreby a používania určitých druhov dopravy; zdôrazňuje však, že vplyv 
takého opatrenia môže byť obmedzený z dôvodu slabej elasticity niektorých sektorov;

12. domnieva sa, že uplatňovanie trhovo orientovaných nástrojov, ktoré sa prejavuje 
zvyšovaním cien, nesmie viesť k vylúčeniu osôb s príjmami nižšími ako priemerný plat 
z príslušného trhu a že je zároveň potrebné prijať kompenzačné opatrenia pre tieto 
kategórie osôb; 

13. zdôrazňuje, že je potrebné disponovať presnými údajmi, ktoré sa týkajú vplyvu životného 
cyklu produktov a životných štýlov, aby sa uprednostnili najefektívnejšie opatrenia;

Ktorý nástroj je vhodný, pre ktorý sektor?

14. ľutuje oznámené oneskorenie revízie legislatívy, ktorá sa vzťahuje na systém 
obchodovania s emisnými kvótami CO2; domnieva sa, že v rámci tejto revízie sa časť kvót 
CO2 prideľovaných bezplatne musí značne znížiť;

15. pripomína, že doprava a stavebníctvo sa z veľkej časti podieľajú na spotrebe energie 
a emisiách CO2, ktoré nie sú pokryté systémom obchodovania s emisnými kvótami CO2;

16. domnieva sa, že revízia legislatívy Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov 
a legislatívy týkajúcej sa ťažkých nákladných vozidiel (Eurovignette) by sa mala 
uskutočniť súčasne, aby tak environmentálne dane urýchlene ovplyvnili správanie 
jednotlivých hospodárskych sektorov,

17. myslí si, že je potrebné, aby sa uplatňovanie smernice Eurovignette1 stalo povinným vo 
všetkých členských štátoch s cieľom dosiahnuť lepšie zmedzinárodnenie externých 
nákladov; domnieva sa, že na to, aby sa zabránilo odkláňaniu dopravy na cesty vyňaté zo 
smernice Eurovignette, mala by sa jej pôsobnosť rozšíriť na celú cestnú sieť;

18. domnieva sa, že v rámci revízie legislatívy pre zdaňovanie energetických výrobkov by sa 
mala zvýšiť minimálna daňová sadzba v oblasti prepravy na priemyselné alebo obchodné 
účely; podporuje rozdelenie dane na energetickú a environmentálnu zložku na základe 
úrovne emisií CO2; zdôrazňuje, že na to, aby sa predišlo výkyvom medzi členskými 
štátmi, by sa malo prijať fluktuačné pásmo pre sadzby, ktoré by zahŕňalo vysokú 
minimálnu sadzbu;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zrušili výnimky a oslobodenia obsiahnuté v smernici 
o zdaňovaní energetických výrobkov2 a aby pouvažovali o tom, že v budúcnosti by od 
dane nebol oslobodený žiadny druh energie;

20. domnieva sa, že stavebníctvo poskytuje významné vyhliadky a vyzýva členské štáty, aby 

                                               
1 Smernica Rady 93/89/EHS z 25. októbra 1993 o zdaňovaní určitých vozidiel používaných v cestnej nákladnej 
doprave členskými štátmi a vyberaní mýt a poplatkov za používanie určitej infraštruktúry (Ú. v. ES L 279, 
12.11.1993, s. 32).
2 Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre 
zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51);
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posilnili svoje politiky založené na stimuloch s cieľom dosiahnuť cieľ zníženia spotreby 
energie a emisií CO2; zdôrazňuje význam podpory rozvoja pasívneho bývania s využitím 
pozitívnej energie;

21. navrhuje, aby sa kompenzačné opatrenia inšpirované mechanizmami Kjótskeho protokolu 
otvorili na účely financovania prác na zlepšovaní energetickej účinnosti v sektore 
sociálneho bývania;

Nástroje a jednotlivé sektory

22. domnieva sa, že reforma dotácií, ktoré majú škodlivé účinky na životné prostredie, sa 
nesmie obmedzovať iba na SPP;

23. očakáva od Komisie, že revízia pokynov Spoločenstva o štátnej pomoci pre ochranu 
životného prostredia skutočne zohľadní potrebu ovplyvniť spôsoby výroby, obehu, 
dopravy a spotreby;

24. domnieva sa, že zavedenie zníženej sadzby DPH pre ekologické výrobky sa musí prísne 
rámcovo upraviť, aby z neho mali spotrebitelia skutočne úžitok, a musí byť sprevádzané 
dodatočnými opatreniami, ako sú environmentálna značka a systém umožňujúci 
jednoduché porovnávanie výrobkov;

25. nie je priaznivo naklonený zavedeniu systému obchodovania s povoleniami v oblasti 
biologickej rôznorodosti a pokiaľ ide o NOx a SO2;

26. žiada Komisiu, aby vo svojich iniciatívach stanovila zachovanie súčasných mechanizmov, 
ktoré prijali členské štáty na podporu rozvoja obnoviteľných energií; domnieva sa, že sú 
potrebné doplnkové hodnotenia, najmä pokiaľ ide o životný cyklus biopalív;

Medzinárodný rozmer

27. podporuje zavedenie nástroja prispôsobenia na hraniciach, aby sa dosiahli ciele zníženia 
emisií CO2 a zachovala hospodárska konkurencieschopnosť Únie; vyzýva Komisiu, aby 
pri vypracúvaní správy o prijatí tohto nástroja vychádzala zo štúdií uskutočnených v 
niektorých členských štátoch a aby pripravila legislatívny návrh;

28. domnieva sa, že tento nástroj by za účelom jeho prijatia na medzinárodnej úrovni, mal 
zohľadňovať najlepšie dostupné techniky a mal by byť prospešný pre tretie krajiny, najmä 
rozvojové krajiny;

o

o        o

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia je mimoriadne aktívna v oblasti životného prostredia a iniciovala mnohé úvahy 
a činnosti na svojom území a tiež na medzinárodnej úrovni, napríklad Kjótsky protokol. Jej 
dejiny a priemyselný  a hospodársky rozvoj jej prideľujú túto zodpovednosť a vyžadujú, aby 
bola príkladom a priekopníkom v oblasti politiky životného prostredia.
Treba preto privítať zriadenie Dočasného výboru Európskeho parlamentu pre klimatické 
zmeny.
Požiadavky v oblasti životného prostredia sa v súčasnosti rozširujú a boj proti zmene klímy 
vyžaduje podstatne tvrdšie opatrenia než tie, o ktorých sa doposiaľ uvažovalo.
Preto musíme pochopiť, že základnou schémou hospodárskeho a sociálneho pokroku našich 
spoločností je vytváranie bohatstva.  Toto bohatnutie vždy záviselo od rastúcich dodávok 
surovín a energie.

Ukazuje sa, že táto rovnica už nie je do budúcnosti udržateľná: nedostatok mnohých 
prírodných surovín spôsobí z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska neustále 
zvyšovanie nákladov na ich nákup alebo ťažbu a na medzinárodnej úrovni sa zvýši dopyt po 
nich. 

Treba tiež bojovať za obnovu biologickej rôznorodosti, pričom cieľom tohto boja nemá byť 
ochrana živého múzea, ale zachovanie alebo obnovenie životne dôležitých „služieb“, ktoré 
nám ekosystémy poskytujú. Ide o kvalitu poľnohospodárskej úrody, kvalitu vzduchu, vody, 
pôdy atď.

V súčasnosti sa environmentálne náklady ľudskej činnosti, najmä priemyselnej a 
hospodárskej, presnejšie ich vonkajšie náklady, zohľadňujú len minimálne.  

Európska únia, ktorá sa rozhodla lepšie riadiť dôsledky ľudskej činnosti na životné prostredie, 
pochopila, že na dosiahnutie cieľov, ktoré si stanovila, je možné potrebné používať rôzne 
prostriedky. 
Zároveň s plejádou legislatívnych textov, ktoré vydala, a s cieľmi a normami, ktoré si 
stanovila, zriadila Európska únia ďalšie prostriedky, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu 
životného prostredia. Z týchto doplnkových nástrojov možno uviesť okrem iného finančnú 
pomoc poskytovanú v rámci dotácií, časť rozpočtu 7. RPVR určenú na podporu výskumu 
ekologických technológií v prospech trvalo udržateľného rozvoja, ako aj komunikačné 
kampane a preventívne činnosti. 
Okrem toho, trhové nástroje EÚ už preskúmala a musí sa im v súčasnosti venovať osobitná 
pozornosť a mali by sa predložiť aj nové návrhy k tejto problematike.
Európska únia dnes, vďaka skúsenostiam niektorých členských štátov, môže navrhnúť 
postupy na úrovni Spoločenstva v tejto oblasti prostredníctvom nových opatrení a podpory 
výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Táto politika Spoločenstva bude 
samozrejme vyžadovať súhlas všetkých členských štátov a bude potrebné prekonať 
zdržanlivosť niektorých z nich v oblasti daňovej harmonizácie, v prípade potreby formou 
posilnenej spolupráce niektorých členských štátov. 
Základnými nástrojmi Únie v jednotlivých sektoroch činností sú finančná podpora a dane.  
Vaša spravodajkyňa si je vedomá, že niektorým otázkam ako napr. odpadom, politike 
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vodného hospodárstva, pôde atď. sa treba venovať podrobnejšie, chcela by sa však sústrediť 
na prioritné odvetvia a vyvodiť z nich zásady súvisiace s trhovými nástrojmi pre životné 
prostredie a súvisiace politiky. 
V súčasnosti je jedným z mála trhových nástrojov na úrovni Spoločenstva systém 
obchodovania s emisnými kvótami CO2. V blízkej budúcnosti ho bude nutné revidovať, aby 
sa zvýšila jeho účinnosť.

Treba skonštatovať, že environmentálne dane v jednotlivých členských štátoch sú veľmi 
rôznorodé a trend smeruje k ich znižovaniu. V roku 2004 sa finančné prostriedky získané z 
environmentálnych daní zvýšili v priemere na 2,9 % HDP v krajinách skupiny EÚ-15 a táto 
daň, ktorá je už dosť nízka, sa znížila o 6,5 % v rokoch 1999 až 2004. Je preto potrebné 
zvýšiť túto priemernú daňovú sadzbu a zmenšiť rozdiely medzi členskými štátmi. 
Vaša spravodajkyňa si je vedomá, že rozhodovanie v daňových otázkach vyžaduje 
jednomyseľnosť, chcela by však zdôrazniť určitý paradox medzi uznaním nadnárodného 
charakteru ohrozovania životného prostredia a statusom quo v oblasti environmentálnych daní 
na úrovni Spoločenstva. 
V tejto situácii sa uprednostňujú riešenia na národnej úrovni, ktoré spôsobujú riziko narušenia 
hospodárskej súťaže medzi podnikmi v rozličných členských štátoch. Z dôvodov 
konkurencieschopnosti vzniká tiež nekalá daňová konkurencia a tlak na sústavné znižovanie 
daňových sadzieb, ktoré ohrozuje udržateľnosť verejných financií a podpory verejných politík 
vrátane oblasti životného prostredia.

Ak sa nepokročí v daňovej problematike, systémy obchodovania s povoleniami alebo kvótami 
budú jedinými dostupnými nástrojmi Spoločenstva.  Hoci systém obchodovania s kvótami  
CO2 umožňuje splniť ciele zníženia emisií CO2, možno pochybovať o jeho použití a účinnosti 
v iných sektoroch. V skutočnosti sú emisie niektorých skleníkových plynov a ďalších 
znečisťujúcich plynov ako napr. NOx a SO2 spojené s miestnymi podmienkami. Pokiaľ ide o 
biologickú rôznorodosť, systém kompenzácie biologickej rôznorodosti sa javí ako 
neprijateľný. Je založený na vytvorení osobitnej prírodnej zóny „z ničoho“ ako náhrady za 
zničenie alebo degradáciu inej v dôsledku realizácie hospodárskeho alebo obytného projektu. 
Takáto náhrada je iluzórna, pretože dve oblasti nemôžu byť rovnocenné.
Na to, aby boli trhové nástroje efektívne, je potrebné, aby sa dopĺňali navzájom a s inými 
nástrojmi a aby občania pochopili ich rozsah prijali ich; nemôžu sa vnímať ako ďalšie 
obmedzenie, ktoré nariadila EÚ.

Na to, aby boli Európania motivovaný prijať životný štýl, ktorý by bral ohľad na zodpovednú 
spotrebu a životné prostredie, a na zníženie dôsledkov ľudskej činnosti na ekosystémy treba 
zabezpečiť, aby mali občania určitý výber.  Nemôžeme napríklad penalizovať zamestnanca, 
ktorý do zamestnania dochádza vlastným vozidlom preto, že nemá k dispozícii prostriedky 
verejnej dopravy.
Navyše, ak ho má spoločnosť akceptovať, úsilie musí byť postupné a nesmie znevýhodňovať 
domácnosti v ťažkej finančnej situácii. Hoci k zdaňovaniu určitých výrobkov a služieb treba 
pristupovať s určitou opatrnosťou, možné sú aj iné riešenia, napríklad opätovné vyváženie 
globálnych financií na základe solidarity a spravodlivosti s cieľom dosiahnuť 
environmentálne ciele Únie. Možno konštatovať, že veľká časť daňového zaťaženia 
podnikov a kapitálových výnosov sa presunula na domácnosti, čo má veľmi nepriaznivý 
vplyv na príjmy zamestnancov s horšie platenej práce. 
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Trhové nástroje sa neobmedzujú len na oblasť daní. Členské štáty zriadili aj iné nástroje, 
napríklad certifikáty energetickej úspornosti alebo certifikáty zelenej energie. Existujú nové 
možnosti, ktoré sa musia stať predmetom novej štúdie dôsledkov na životné prostredie, 
sociálne veci, ako aj hospodárstvo.

Z hľadiska konkurencieschopnosti EÚ a jej členských štátov treba konštatovať, že niektoré 
politiky, najmä v oblasti nákladnej dopravy, budú účinnejšie, ak sa budú realizovať na úrovni 
EÚ.  Pozorujeme, že poplatky, ktoré zaviedli niektoré členské štáty za cestnú dopravu, 
neznížili objem pohybu tovaru na európskej úrovni, ale spôsobil presun premávky na 
nespoplatnené cesty. V otázke vnútorného trhu musí EÚ prehodnotiť svoj prístup k pojmu 
voľnej hospodárskej súťaže a uprednostňovať environmentálne opatrenia na trhu. 

EÚ je v problematike zmeny klímy dostatočne informovaná a vedomá na to, aby mohla 
predvídať a odhadnúť prípadné neúspechy politík, ktoré dnes uplatňuje. Americkí vedci 
nedávno vypracovali štúdiu, podľa ktorej sa v porovnaní s rokom 1990 emisie CO2 zvýšili o 35 
%; ak by sa tieto údaje potvrdili, bol by to veľmi zlý signál v súvislosti s cieľom znížiť v rámci 
Kjótskeho protokolu emisie CO2 o 5 % do roku 2012 .
Vaša spravodajkyňa si je vedomá ťažkostí, ktoré sú spojené s prijímaním riešení na 
medzinárodnej úrovni s cieľom účinne bojovať proti zmene klímy. Únia musí zladiť svoje 
úsilie o zníženie emisií CO2, zníženie emisií na medzinárodnej úrovni a pravidlá 
medzinárodného obchodu, najmä nediskrimináciu obchodných partnerov. Zdá sa, že poplatok 
za prispôsobenie sa na hraniciach, ktorý navrhujú niektoré členské štáty a ktorý správa 
podporuje, je prijateľným riešením a musia ho preto podporiť všetky členské štáty a Komisia. 
Tento poplatok môže byť v rozpore s určitými ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a 
obchode, ale Komisii prináleží presadiť štatút WTO. V ňom sa stanovuje, že zmluvné strany 
WTO môžu prijať opatrenia potrebné na ochranu zdravia a života ľudí a zvierat alebo na 
ochranu rastlín, ako aj na ochranu vyčerpateľných prírodných zdrojov vrátane ochranárskych 
opatrení. 

Odhady globálnych dôsledkov zmeny klímy a ľudskej činnosti všeobecne na stav prírody a jej 
následky na ľudské zdravie nesmú viesť len k oddeleniu rastu od využívania surovín, 
spôsobov produkcie a spotreby, ale tiež k zmene nášho modelu rozvoja.  Toto konštatovanie 
nám musí pomôcť organizovať prechod na iný model existencie našich západných 
spoločností. 
Musíme sa preto sami seba spýtať: aký iný scenár alebo aké iné politiky musíme uplatniť na 
to, aby sme splnili naše ciele? Je možné, aby sme nezmenili náš spôsob života, neznížili ani 
výrobu ani spotrebu, a dokázali vyriešiť environmentálne problémy, ktoré nás všetkých 
čakajú?
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