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KRATKA OBRAZLOŽITEV

A. Sistem za trgovanje z emisijami 

Med politikami, ki jo evropske institucije prizadevno in vztrajno spodbujajo, je prav varstvo 
okolja in spopadanje s podnebnimi spremembami tako na ravni EU kot na mednarodni ravni, 
kar se odraža v številnih sprejetih pravnih in gospodarskih instrumentih ter na najvišji 
zakonodajni ravni v členu 3(2) Pogodbe o Evropski uniji in v celem naslovu Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Evropska unija je leta 2009 sprejela sveženj podnebnih in energetskih ukrepov za 
uresničevanje ciljev, ki so jih leta 2007 spodbujali voditelji EU, in sicer do leta 2020 doseči 
20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990, 20-odstotni 
delež uporabe obnovljivih virov energije v EU in 20-odstotno izboljšanje energetske 
učinkovitosti.

Pri tem je bistvenega pomena Direktiva 2003/87 (in njene naknadne spremembe) o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Po začetku 
njene veljavnosti se je politika preusmerila – čeprav ne popolnoma – od davčnih ukrepov k 
primernejši rešitvi, to je k oblikovanju pravega trga, v okviru katerega pogajanja o pravicah 
do emisije ne potekajo med državami, temveč med povzročitelji emisij toplogrednih plinov. 

Trg omogoča omejevanje dovoljene količine svetovnih emisij z omejevanjem pravic do 
emisije. Dodeljevanje teh pravic je ena od oblik uresničevanja načela odgovornosti 
povzročitelja. Stroške onesnaževanja prevzamejo povzročitelji in ne skupnost. To pomeni, da 
stroške, potrebne za prilagajanje pravic do emisije dejanskim emisijam, prevzamejo podjetja 
sama, ki kupujejo na trgu, vlagajo v čistejšo tehnologijo in zaradi prilagajanja emisij 
zmanjšujejo proizvodnjo. 

Pri tem sistemu gospodarskih koristi od trgovanja z emisijami nima družba kot celota (država, 
kot na primer pri davkih), temveč zasebna podjetja, ki jih trg z lastnim delovanjem nagrajuje 
za njihovo učinkovitost.

B. Sedanje stanje in rešitve 

Za pravilno delovanje sistema je treba uravnotežiti povpraševanje in ponudbo pravic do 
emisije. Osrednjega pomena je, da se ohrani primerna cena ogljika in tako doseže zmanjšanje 
emisij z vlaganjem v učinkovitejšo tehnologijo, kar bo pomembno prispevalo k prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo. To je tudi bistvenega pomena za industrijsko in energetsko 
politiko EU.   

Huda gospodarska kriza, ki jo doživljamo, in padec cen sta povzročila presežek pravic do 
emisije in mednarodnih kreditov v primerjavi z emisijami. Komisija meni, da je ta presežek 
na začetku leta 2012 znašal 955 milijonov emisijskih kuponov. Stanje pa se utegne še 
poslabšati, saj se pričakuje, da se bo leta 2013 ta presežek še povečal zaradi začasnih 
dejavnikov, ki so neposredno povezani s prehodom sistema v tretjo fazo po 1. januarju 2013, 
kar bo povzročilo znatno začasno povečanje povpraševanja po pravicah do emisije in 
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mednarodnih kreditih.

Evropska komisija želi s preoblikovanjem direktive pojasniti obseg njenih izvedbenih 
pristojnosti, kar zadeva postopke za prodajo pravic do emisije na dražbi. Namen predloga 
spremembe je izjemoma spremeniti časovni načrt za prodajo na dražbi in upoštevati stanje na 
trgu s pravicami do emisije. Ta pregled sodi v okvir strukturnih reform, ki jih bo treba izvesti, 
da bi bili v prihodnje kos izzivom, povezanim s sistemom za trgovanje z emisijami. 

Ker govorimo o trgu, je treba načeloma na splošno uporabljati pravila, ki ga urejajo, in tako 
zagotoviti njegovo ustrezno delovanje. Vseeno pa ni mogoče popolnoma izključiti 
sodelovanja javnih organov, saj se njihovo delovanje dopolnjuje z delovanjem trga. Opozoriti 
je treba, da so trg umetno oblikovali in vzpostavili prav javni organi, ki so na njem tudi 
udeleženi in ga nadzorujejo ter tako zagotavljajo preglednost in nemoteno prerazporejanje. To 
pa ne velja zgolj za trg z emisijami, temveč tudi za druge trge z vrednostnimi papirji.      

Tako kot je tržna praksa nadomestila obdavčitveno, je pomembno omejiti udeležbo javnih 
organov, ki mora biti strogo časovno določena in pogojena. Preoblikovanje direktive Komisiji 
ne sme dati prostih rok, da bi lahko znatno spremenila pravila o prostem trgu, saj bi s tem 
porušila temelje sistema, ki bi postal nekaj drugega, to pa bi zahtevalo nove postopke in 
celovito reformo.

Predlog je v skladu z zavezo Komisije, da bo v nedavno sprejetem sporazumu o direktivi o 
energetski učinkovitosti spremenila časovni načrt prodaje na dražbi v tretji fazi, kar je med 
pogajanji izrecno zahteval Parlament.

Pripravljavec mnenja zato podpira predlog Komisije.

******

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, naj predlaga, da Evropski parlament sprejme predlog Komisije kot 
svoje stališče v prvi obravnavi.


