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Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku sklepa Komisije o opredelitvi prehodnih 
pravil za Unijo glede usklajenega dodeljevanja brezplačnih pravic do emisij 
toplogrednih plinov v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES 

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES, kot jo spreminja Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta 2009/29/ES z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES1 (kot je spremenjena) ter zlasti členov 1 in 10a Direktive,

– ob upoštevanju Sklepa Komisije z dne 24. decembra 2009 o določitvi seznama sektorjev 
in delov sektorjev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki 
veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO2

2,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Komisije o opredelitvi prehodnih pravil za Unijo glede 
usklajenega dodeljevanja brezplačnih pravic do emisij toplogrednih plinov v skladu s 
členom 10a Direktive 2003/87/ES (imenovana tudi osnutek sklepa Komisije), 

– ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil3,

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

A. ker Evropski parlament pozdravlja in podpira cilje podnebnega in energetskega svežnja, ki 
ga je podprlo francosko predsedstvo leta 2008, in predvsem Direktivo 2009/29/ES, katere 
prvotni cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 21 % od leta 2005 do leta 2020, ki 
mora biti postopno, da ne bi ogrozili konkurenčnosti evropske industrije;

B. ker člen 5(4) Pogodbe o Evropski uniji določa, da v skladu z načelom sorazmernosti 
ukrepi institucij Evropske unije in posebej Komisije vsebinsko in formalno ne smejo 
presegati tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Ustave;

C. ker je gospodarska in finančna kriza negativno vplivala na konkurenčnost industrijskih 
panog in ker je treba industrijske panoge v EU zaščititi, ne pa jim nalagati dodatnega 
bremena, ki bi lahko zmanjšalo njihovo konkurenčnost;

D. ker je, kot je zapisano v členu 1 Direktive 2003/87/ES, kot jo spreminja Direktiva 
2009/29/EC, cilj sistema za trgovanje z emisijami spodbujanje zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit ter predvidljiv način in 

                                               
1 UL L 275, 25.10.2003, str. 32.
2 UL L 1, 5.1.2010, str. 10.
3 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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postopoma do leta 2020, da bi ohranili konkurenčnost industrije, in ker bi moral sistem za 
trgovanje z emisijami delovati čim bolj gospodarsko učinkovito (uvodni izjavi 13 in 15 
preambule Direktive 2009/29/ES) in odpraviti izkrivljanje konkurence v Skupnosti 
(uvodna izjava 17 Direktive 2009/29/ES);

E. ker Komisija rafinacijo, petrokemično industrijo in industrijo gnojil ter sektorje apna, 
železa in jekla med drugim obravnava kot sektorje in podsektorje, ki so izpostavljeni 
visokemu tveganju selitve virov ogljika, kot je opredeljeno v Sklepu 2010/02/ES; 

F. ker Parlament v skladu s členom 88 svojega poslovnika nasprotuje osnutku sklepa 
Komisije, ker ne spoštuje merila združljivosti s ciljem ali vsebino osnovnega instrumenta 
in krši načelo sorazmernosti;

G. ker bi bilo treba osnutek sklepa Komisije spremeniti, da bi vključeval postopno izvajanje 
v skladu z Direktivo 2009/29/ES v zvezi z referenčnimi vrednostmi v rafinaciji, 
petrokemični industriji in industriji gnojil in da bodo upoštevana geografska merila in 
specifičnost goriv za sektorje apna, dolomita in premoga;

Rafinacija, petrokemična industrija in industrija gnojil: posledice nepostopnega začetka 
uporabe referenčnih vrednosti

H. ker bo proizvodne obrate dušikove kisline in amoniaka v EU, ki še vedno učinkovito 
uporabljajo starejšo tehnologijo, morda treba zapreti, ker modernizacija v zahtevanem 
časovnem obdobju za dosego referenčnih vrednosti iz osnutka direktive ne bi bila 
gospodarna; 

I. ker osnutek sklepa Komisije določa takojšnjo uporabo referenčnih vrednosti, ki bo 
temeljila na aritmetični sredini učinka toplogrednih plinov, merjenega v 10 % 
najučinkovitejših obratov z vidika toplogrednih plinov v vsakem sektorju od leta 2013 
dalje;

J. ker bo takojšnja uporaba teh vrednosti povzročila 25-odstotni primanjkljaj pri 
dodeljevanju brezplačnih pravic do emisij (30-odstotnega, če upoštevamo tudi emisije od 
proizvodnje elektrike) in 10-odstotno povečanje operativnih stroškov; ker bi postopna 
uporaba rafinaciji in petrokemični industriji omogočila zmanjšanje letnih finančnih 
obveznosti za 60 % v obdobju od leta 2013 do leta 2016; in ker bi takojšnja in nepostopna 
uporaba referenčnih vrednosti in referenčnega načela, ki velja za industrijo gnojil, 
evropskim panogam v tem sektorju povzročila skupaj za 360 milijonov evrov stroškov; 

K. ker bi takojšnja uporaba referenčnih vrednosti od leta 2013 dalje lahko imela resničen 
družbenogospodarski učinek na rafinacijo, petrokemično industrijo in industrijo gnojil; 
ker bi bila zaradi pomanjkanja razpoložljivih naložb ogrožena konkurenčnost obratov v 
teh panogah, ki bi se odločali za zunanje opravljanje storitev, povečal bi se uvoz 
rafiniranih proizvodov iz držav z nižjimi okoljskimi standardi, kot veljajo v Evropi, in 
končno bi tem obratom grozilo zaprtje; ker bi na ta način Evropska unija lahko ogrozila 
lastne prvotne cilje, namreč zmanjšanje učinka emisij toplogrednih plinov na podnebne 
spremembe ter zaščito industrijskih panog in njihove konkurenčnosti; ker bi morala 
Komisija pri izračunu referenčnih vrednosti zagotoviti uporabo najnovejših znanstvenih 
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podatkov o potencialu globalnega segrevanja, kot je določeno v sami direktivi;

L. ker bodo sektorji in podsektorji, za katere velja, da so izpostavljeni velikim tveganjem 
selitve virov ogljika, še bolj ogroženi zaradi revizije seznama iz Direktive Komisije 
2010/2/EU;

Sektor apna in dolomita

M. ker sta sektorja apna in dolomita v Grčiji zelo pomembna; ker je 80 % proizvodnje apna in 
dolomita namenjene učinkovitemu protipotresnemu gradbenemu materialu, ki je 
nepogrešljiv v zelo potresno dejavnih državah članicah, kot sta Grčija in južna Italija;

N. ker osnutek sklepa Komisije določa referenčne vrednosti za sektor apna in dolomita na 
podlagi tehnologije, ki uporablja zemeljski plin; ker je ta tehnologija omejujoča in 
neprimerna, saj zemeljski plin ni primerno gorivo za proizvodnjo apna za protipotresno 
gradnjo;

O. ker 95 % obratov za proizvodnjo apna nima dostopa do omrežja zemeljskega plina in če v 
referenčnih vrednostih ne bo upoštevano geografsko merilo, bosta imela sektorja apna in 
dolomita velike stroške, povečale pa se bodo tudi emisije plinov zaradi prevoza apna iz 
tretjih držav z manj omejujočimi standardi;

Odpadni plini 

P. ker člen 10a (1) Direktive 2003/87/ES določa brezplačne pravice do emisij od elektrike, ki 
se proizvede iz odpadnih plinov;

Q. ker osnutek sklepa Komisije ne izpolnjuje teh zahtev, saj določa, da je brezplačen le del 
emisij od elektrike, ki se proizvede iz odpadnih plinov;

Nezdružljivost s ciljem in vsebino Direktive 2009/29/ES 

R. ker neupoštevanje postopne uporabe referenčnih vrednosti za rafinacijo, petrokemično 
industrijo in industrijo gnojil v osnutku sklepa Komisije ni združljivo z vsebino 
osnovnega instrumenta, saj Direktiva 2009/29/ES predvideva postopno izvajanje 
referenčnih vrednosti; ker bi morala Komisija izvesti tehnično gospodarsko oceno učinkov 
takojšnje uporabe teh vrednosti v sektorjih in podsektorjih, ki so posebej izpostavljeni 
tveganju selitve virov ogljika, in spremeniti osnutek sklepa, tako da vstavi načelo 
proporcionalnosti za sektorje, izpostavljene tveganju selitve virov ogljika;

Kršenje načela sorazmernosti 

S. ker v osnutku sklepa Komisije niso bila upoštevana vprašanja dostopa do goriva, 
geografskih posebnosti in stopnje učinkovitosti goriva v obravnavanih sektorjih, kar 
pomeni kršitev načela sorazmernosti;
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T. ker Komisija v osnutku sklepa ni spoštovala načela sorazmernosti, saj je presegla, kar je 
potrebno za doseganje njenega cilja za zmanjšanje uporabe plina v sektorju apna in 
premoga;

U. ker bi bilo treba pri določanju referenčnih vrednosti ves ogljik pri odpadnih plinih pripisati 
procesu izdelave jekla, zato osnutek sklepa Komisije ni v skladu s ciljem in vsebino člena 
10a Direktive 2003/87/ES ter ne spoštuje načela sorazmernosti;

1. nasprotuje sprejetju osnutka sklepa Komisije o opredelitvi prehodnih pravil za Unijo glede 
usklajenega dodeljevanja brezplačnih pravic do emisij toplogrednih plinov v skladu s 
členom 10a Direktive 2003/87/ES;

2. meni, da osnutek odločbe Komisije ni usklajen s ciljem in vsebino direktive 2003/87/ES 
ter ne spoštuje načela sorazmernosti;

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


