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B7-0000/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju na evropskem trgu ogljika leta 2012
(2013/0000(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji o stanju na evropskem trgu ogljika leta 2012 (O–
0000/2013 – B7–0000/2013),

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Stanje evropskega trga ogljika leta 2012“1,

– 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 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije COM(2010)0265 „Analiza možnosti, da se preseže 20-
odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih 
virov toplogrednih plinov izven EU“,

– ob upoštevanju petnajste konference pogodbenic UNFCCC (COP 15) in pete konference 
pogodbenic, ki je štel kot sestanek pogodbenic Kjotskega protokola (COP/MOP5), od 7. 
do 18. decembra 2009 v Københavnu na Danskem, ter københavnskega dogovora,

– ob upoštevanju Direktive 2004/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 
2004 o spremembah Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede na projektne mehanizme iz Kjotskega 
protokola3,

– 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 plinov4,

– ob upoštevanju Direktive 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti 
v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti5,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od 
Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti6,

                                               
1 COM(2012)0652.
2 UL L 275, 25.10.03, str. 32.
3 UL L 338, 13.11.2004, str. 18.
4 UL L 140, 5.6.2009, str. 63.
5 UL L 8, 13.1.2009, str. 3.
6 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2013)0113.
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– ob upoštevanju svežnja ukrepov EU na področju podnebnih sprememb in energije iz 
decembra 2008, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20501,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o energetskem načrtu za leto 2050, 
prihodnost z energijo2,

– ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) Poslovnika,

A. ker Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta vzpostavlja sistem za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji, da bi se pospešilo zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način,

B. ker v skladu s členoma 10(5) in 29 Direktive 2003/87/ES Komisija nadzoruje delovanje 
evropskega trga ogljika in vsako leto Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
delovanju tega trga, vključno z izvajanjem dražb, likvidnostjo in količinami, s katerimi se 
trguje, 

C. ker morajo države članice, energetski sektor, industrijski sektorji in državljani, da bi 
izboljšali gotovost in stabilnost pri načrtovanju dolgoročnih naložb, imeti jasen vpogled v 
usmerjenost politike EU v zvezi s podnebnimi spremembami in energijo, vključno z 
mejniki in cilji za leto 2030, 

D. ker so za obravnavo sedanjih tržnih neravnovesij v sistemu EU za trgovanje z emisijami 
potrebni strukturni ukrepi,

1. potrjuje poročilo Komisije o stanju na evropskem trgu ogljika leta 2012, ki vsebuje 
možnosti v zvezi s strukturnimi ukrepi za okrepitev in večjo učinkovitost sistema EU za 
trgovanje z emisijami;

2. poziva Komisijo, naj čim prej predlaga zakonodajo za okrepitev sistema za trgovanje z 
emisijami; 

3. poziva Komisijo, naj čim prej predloži zakonodajne predloge za podnebni in energetski 
okvir Unije za leto 2030; meni, da bi morali biti ti predlogi v skladu s stroškovno 
učinkovitim načinom za uresničitev cilja EU o zmanjšanju emisij CO2 do leta 2050; 

Stanje na trgu ogljika

4. ugotavlja, da faza 3 sistema za trgovanje z emisijami od 1. januarja 2013 deluje v novi 
obliki, ki vključuje najvišjo mejo pravic na ravni EU, dražbe kot ustaljen sistem za 
dodeljevanje pravic, usklajeno dodeljevanje brezplačnih pravic, strožja pravila o vrstah 
dovoljenih mednarodnih kreditov ter enoten elektronski register Unije;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086.
2 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2013)0088.
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5. ugotavlja, da je sistem trgovanja z emisijami likvidni trg z delujočo infrastrukturo ter torej 
s tehničnega vidika deluje, kot predvideno; ugotavlja, da bo dosežen cilj o zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020;

6. poudarja, da je preveč dodeljenih pravic s strani nekaterih držav članic za določene 
sektorje, zmanjšanje industrijske proizvodnje zaradi gospodarske krize, ukrepi, sprejeti v 
zvezi s prehodom v fazo 3 sistema za trgovanje z emisijami, ter dotok mednarodnih 
kreditov povzročilo nastanek velikega presežka pravic na trgu; ugotavlja, da sta fazi 2 in 3 
sistema za trgovanje z emisijami med seboj povezani, zato bo presežek pravic še mnogo 
let vplival na sistem za trgovanje z emisijami;

7. opozarja, da je ob koncu leta 2012 presežek v sistemu za trgovanje z emisijami znašal 
skoraj dve milijardi pravic in bo še naraščal, če ne bodo sprejeti strukturni ukrepi;

8. poudarja, da tako velik presežek pravic vodi k nižji ceni ogljika, kot je bila prvotno 
predvidena, to pa zmanjšuje spodbude za naložbe v nizkoogljične tehnologije in povečuje 
nevarnost, da bo Unija v prihodnjih desetletjih še naprej usmerjena v infrastrukture z 
večjo emisijo ogljika; priznava, da je prehod na nizkoogljično gospodarstvo velik izziv, 
zlasti za panoge z veliko energetsko porabo, vendar zaradi nizke cene ogljika ne prihaja 
do inovacij;

Strukturni ukrepi 

9. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje z emisijami trenutno glavno, čeprav ne edino 
sredstvo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v industriji in spodbujanje naložb v 
varne in trajnostne nizkoogljične tehnologije; 

10. ugotavlja, da je potrebno dodatno izboljšanje tega sistema, da bi povečali njegovo 
sposobnost za odziv na upad in dvig gospodarske rasti, vlagateljem povrnili gotovost in 
okrepili tržne spodbude za naložbe v nizkoogljične tehnologije in njihovo uporabo;
opozarja, da je treba vzpostaviti predvidljiv in zanesljiv dolgoročni sistem;

11. ugotavlja, da ima sistem trgovanja z emisijami nekaj nepredvidenih težav in da bo 
kopičenje presežka pravic v naslednjih nekaj letih zmanjšalo spodbude za pospeševanje 
naložb v nizkoogljične dejavnosti; opozarja, da to ogroža učinkovitost tega sistema kot 
osrednjega mehanizma EU za zmanjševanje emisij, ki konkurenčnim tehnologijam 
zagotavlja enake pogoje, podjetjem omogoča prožnost pri razvoju lastne strategije 
blaženja in omogoča posebne ukrepe za boj proti selitvi virov ogljika;

12. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti sistema za trgovanje 
z emisijami in omogoči prvotno predvideno delovanje; predlaga, naj ti ukrepi vključujejo:

(a) čimprejšnjo predložitev poročila Parlamentu in Svetu, v katerem bosta med drugimi 
vidiki preučena vpliv na spodbude za vlaganje v nizkoogljične tehnologije in tveganje 
za selitev virov CO2;

(b) predlog zakonodaje, ki bi ob prvem primernem datumu prilagodila zahtevo za linearno 
letno zmanjšanje, ki je trenutno 1,74 %, da bi izpolnili zahteve za zmanjšanje emisij 
CO2 do leta 2050;

(c) nadaljnje izboljšave pri uporabi mehanizmov nadomestil za emisije, na primer z 
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omejitvijo dostopa do nadomestil, s katerimi se subvencionirajo konkurenti evropske 
industrije, kot na področju fluoriranih ogljikovodikov;

(d) oceno in objavo ocene o koristnosti določitve rezervne cene za dražbo pravic; 
(e) ukrepe za povečanje vnosa ustreznih informacij in večjo preglednost registra sistema 

za trgovanje z emisijami, kar bi omogočilo učinkovitejši nadzor in ocenjevanje;

Mednarodna razsežnost

13. poudarja, da so reforme za vzpostavitev dobro delujočega sistema EU za trgovanje z 
emisijami ključne za ohranitev vodilne vloge EU na področju podnebnih sprememb ter da 
številne države, na primer Kitajska in Avstralija, izvajajo ali razvijajo zakonodajo za 
uvedbo svojega sistema za trgovanje z emisijami na podlagi sistema EU; v zvezi s tem 
opozarja, da je brez stabilnega in predvidljivega sistema za trgovanje z emisijami v 
nevarnosti kredibilnost politike EU na področju podnebnih sprememb;

14. poziva EU in njene partnerje, naj v bližnji prihodnosti poiščejo najučinkovitejši način za 
spodbujanje povezav med sistemom EU za trgovanje z emisijami in drugimi sistemi 
trgovanja z emisijami, katerih namen je svetovni trg ogljika, kar bi zagotovilo bolj 
raznolike možnosti za zmanjševanje emisij, večji trg in likvidnost, preglednost ter 
nazadnje tudi učinkovitejše dodeljevanje sredstev;

Selitev virov CO2

15. ugotavlja, da bi bili najboljša zaščita pred tveganjem za selitev virov CO2 ukrepi na 
svetovni ravni, zato je treba paziti, da se v Evropi ohrani močna industrijska baza;

16. opozarja, da bi bila pred vsakršnimi strukturnimi spremembami trgovanja z emisijami 
potrebna celovita ocena vplivov na okolje, gospodarstvo in socialo ter na naložbe v 
nizkoogljične dejavnosti, cene električne energije in konkurenčnost energetsko intenzivnih 
panog, zlasti v zvezi s tveganjem za selitev virov CO2;

17. poudarja, da je treba za nadaljnje zmanjšanje morebitnega tveganja za selitev virov CO2 
prihodke od dražb v okviru sistema za trgovanje z emisijami nameniti za kapitalsko 
intenzivne naložbe v prodorne tehnologije v energetsko intenzivnih panogah ali za 
spodbujanje drugih oblik zaposlovanja;

°

°         °

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


