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Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku Odločbe Komisije z dne ... o določitvi 
seznama sektorjev in delov sektorjev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki veljajo za izpostavljene velikemu tveganju za selitev virov 
ogljika

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 
2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti1, 

– ob upoštevanju Direktive 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 
2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema 
Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov2,

– ob upoštevanju osnutka Odločbe Komisije z dne ... o določitvi seznama sektorjev in delov 
sektorjev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki veljajo za 
izpostavljene velikemu tveganju za selitev virov ogljika,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil3,

– ob upoštevanju člena 88(2) in (4b) svojega poslovnika,

A. ker je cilj sistema za trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov, kot je določen v 
členu 1 direktive 2003/87/ES, pospešiti zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na 
stroškovno in ekonomsko učinkovit način,

B. ker direktiva 2009/29/ES kot osnovni način za dodeljevanje pravic do emisij toplogrednih 
plinov določa dražbo, saj je ta način najpreprostejši ter po splošnem prepričanju 
ekonomsko najbolj učinkovit,

C. ker člen 10a(12) direktive 2003/87/ES določa, da se napravam v sektorjih ali delih 
sektorjev, ki veljajo za izpostavljene velikemu tveganju za selitev virov ogljika, 
brezplačno dodelijo pravice v višini 100 % količine, določene glede na ustrezne ex-ante 
referenčne vrednosti,

D. ker selitev virov ogljika označuje preselitev dejavnosti z emisijami toplogrednih plinov iz 
Evropske unije v tretje države in s tem povečanje svetovnih emisij4,

                                               
1 UL L 275, 25.10. 2003, str. 32.
2 UL L 140, 5. 6. 2009, str. 63.
3 UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23.
4 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom 

izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov 
(KOM(2008)0016), str. 7.
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E. ker mora Komisija, da bi določila sektorje in dele sektorjev, izpostavljene velikemu 
tveganju za selitev virov ogljika, v skladu s členom 10a(14) direktive 2003/87/ES oceniti 
sposobnosti sektorjev, da prenesejo posredne in neposredne stroške zaradi izvajanja 
direktive, ne da bi izgubili večji tržni delež na račun naprav z manjšo učinkovitostjo glede 
emisij ogljika izven Skupnosti, 

F. ker merila iz členov 10a(15) in (16) direktive 2003/87/ES za določitev sektorjev, ki 
veljajo za izpostavljene velikemu tveganju za selitev virov ogljika, določajo, da se 
upoštevajo višji stroški proizvodnje zaradi neposrednih in posrednih dodatnih stroškov 
zaradi izvajanja direktive, pa tudi intenzivnost trgovine s tretjimi državami,

G. ker člen 10a(18) direktive 2003/87/ES določa, da se seznam sektorjev ali delov sektorjev, 
ki veljajo za izpostavljene velikemu tveganju za selitev virov ogljika, določi potem, ko se 
upošteva (če so na voljo ustrezni podatki) stopnja trdne zavezanosti tretjih držav, ki 
predstavljajo odločilni delež svetovne proizvodnje v sektorjih ali delih sektorjev, ki 
veljajo za izpostavljene tveganju za selitev virov ogljika, k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov v teh sektorjih ali delih sektorjev v obsegu, primerljivem s 
Skupnostjo, v istem časovnem okviru in ko se upošteva, v kolikšni meri je učinkovitost 
teh naprav glede emisij ogljika v teh državah primerljiva z učinkovitostjo v Skupnosti,

H. ker bi glede na osnutek odločbe Komisije približno 77 % emisij v neenergetskem sektorju 
v sistemu Skupnosti veljalo za izpostavljene velikemu tveganju za selitev virov ogljika 
ter bi bile s tem upravičene do 100-odstotne brezplačne dodelitve do ustreznih ex-ante 
referenčnih vrednosti; ker je Komisija nakazala, da bo v letu 2010 preučila uvrstitev 
drugih sektorjev ali delov sektorjev, ki predstavljajo precejšno količino preostalih emisij 
v neenergetskem sektorju, vključenih v sistem Skupnosti,

I. ker bi se s seznamom, kjer bi sektorji, primerni za 100-odstotno brezplačno dodelitev, 
pomenili skoraj 80 odstotkov emisij v proizvodnem sektorju, zmanjšala učinkovitost 
sistema trgovanja s trgom ogljika, kar ne bi bilo stroškovno učinkovito, 

J. ker v osnutku odločbe Komisije niso upoštevane zaveze z mednarodnih pogajanj o 
mednarodnem podnebnem sporazumu, zlasti pa Komisija ni ocenila učinkovitosti glede 
emisij ogljika v posameznih sektorjih ali delih sektorjev v tretjih državah, 

K. ker bi bile zaveze tretjih držav in učinkovitost njihovih naprav lahko upoštevane pri oceni 
intenzivnosti trgovine po posameznih sektorjih ali delih sektorjev,

1. nasprotuje sprejetju osnutka odločbe Komisije z dne ... o določitvi seznama sektorjev in 
delov sektorjev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki 
veljajo za izpostavljene velikemu tveganju za selitev virov ogljika;

2. meni, da osnutek odločbe Komisije ni usklajen z namenom in vsebino direktive 
2003/87/ES;

3. poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži spremenjen osnutek ukrepa, pri čemer naj 
upošteva zaveze tretjih držav in učinkovitost njihovih naprav, na primer pri izračunu 
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intenzivnosti trgovine;

4. poziva Komisijo, naj spremeni svoj osnutek seznama glede na mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah najkasneje šest mesecev po sklenitvi takega sporazuma, pri tem pa 
naj upošteva zaveze tretjih držav in učinkovitost njihov naprav; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


