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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi o tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih 
politik
(2007/2203(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju zelene knjige o tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo 
povezanih politik (KOM(2007)0140),

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju (8. in 9. marec 2007), 
vključno z energetsko politiko za Evropo v prilogi I,

– ob upoštevanju poročila Evropske agencije za okolje "Uporaba trga za stroškovno 
učinkovito okoljsko politiko" (št. 1/2006),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za ekonomske in monetarne 
zadeve(A6-0000/2007),

Okoljski cilji Unije in ozadje 

A. ker podatki o podnebnih spremembah zahtevajo učinkovito ukrepanje, da bi se omejilo 
posledice tega pojava; ker je Evropski svet postavil kot najnižji cilj zmanjšanje emisij CO2 
do leta 2020 za 20 % in do leta 2050 za 60 %; ker je Evropski svet postavil cilj, da bo pri 
porabi energije delež obnovljivih energij 20 % ter da se bo do leta 2020 energetska 
učinkovitost izboljšala za 20 %,

B. ker je treba upoštevati različne vrste onesnaženj in nevarnost, da se bodo izčrpali naravni 
viri,

C. ker obstaja velika nevarnost, da bodo izginile številne živalske ali rastlinske vrste in ker je 
cilj Unije, da do leta 2020 zaustavi izgubo biotske raznovrstnosti,

D. ker je treba upoštevati, da v Uniji stalno narašča promet, vezan na prevoz, zlasti blaga, in s 
tem poraba energije,

E. ker med državami članicami obstajajo velike razlike na področju tako okoljskega 
obdavčevanja (med 2 in 5 % BDP držav članic) kot uporabe tržnih instrumentov in ker se 
je delež okoljskih dajatev v BDP držav članic v zadnjih petih letih zmanjšal,

F. ker davki na energijo predstavljajo v povprečju 76 % okoljskih davkov, davki na prevoz 
pa 21 %,

G. ker gospodinjstva nosijo največje breme okoljskih dajatev, medtem ko so drugi 
gospodarski sektorji največji porabniki energije in prevozov,
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H.  ker predvidevanja na področju globalnih posledic podnebnih sprememb ne smejo le 
presekati povezave med rastjo in načini proizvodnje in porabe, ampak morajo pripeljati 
tudi do menjave našega razvojnega modela.

Kritike zeleni knjigi 

1. se veseli sklicevanja na načelo, da plača povzročitelj obremenitve, vendar obžaluje, ker 
obstaja slaba povezanost med tržnimi instrumenti za namene okolja;

2. obžaluje, ker se zelena knjiga osredotoča predvsem na onesnaževanje ozračja in podnebno 
ogrevanje ter zanemarja posledice, ki jih imajo za okolje vsi proizvodni in distribucijski 
procesi ter načini porabe;

3. obžaluje, ker je premalo omenjena mednarodno razsežnost;

Načela

4. priznava, da so tržni instrumenti za namene okoljske politike eno od sredstev za dosego 
okoljskih ciljev po sprejemljivi ceni; poudarja, da s postavljanjem ciljev in meril, ki jih je 
treba doseči in spoštovati, ne morejo nadomestiti okoljske zakonodaje, ter da je njihova 
učinkovitost odvisna od njihove sestave in možnosti, da se dopolnjujejo z drugimi 
instrumenti;

5. poudarja, da morajo biti tržni instrumenti gospodarsko in družbeno sprejemljivi, zlasti za 
ljudi s prihodki, ki so nižji od povprečja v posamezni državi članici;

6. meni, da mora biti eno izmed načel za uporabo stopenj njihova progresivnost in postopno 
naraščanje;

7. poudarja pomembno vlogo okoljskega obdavčevanja za dosego okoljskih ciljev ter nujno 
uskladitev nekaterih meril na evropski ravni, zato da se prepreči ekonomsko izkrivljanje 
med podjetji in regijami;

8. meni, da se evropski davčni ukrepi ne morejo omejevati na trgovanje z dovoljenji ali 
kvotami, ker to ni najprimernejši način, da se doseže zmanjšanje nekaterih emisij;

9. opozarja, da kljub zahtevam o enotnosti na davčnem področju dajejo pogodbe možnost 
okrepljenega sodelovanja ter da obstaja odprt način usklajevanja; zato poziva države 
članice, naj na evropski ravni dosežejo napredek pri okoljskem obdavčevanju ter s tem 
preprečijo davčni damping;

10. podpira znižanje davka na delo, vendar poudarja, da ni vezano le na reformo okoljskega 
davka; meni, da je povezano s splošno reformo davčnega sistema, s katero se želi doseči 
pravičnejšo porazdelitev obremenitev med zaposlenimi, potrošniki, podjetji, prihodki od 
kapitala in finančnimi storitvami, in s katero bi se doseglo okoljske cilje in socialno 
pravičnost;

11. meni, da je zvišanje cen sredstvo, s katerim se vpliva na načine proizvodnje in porabe ter 
zaradi katerega se uporablja določene načine prevoza; vendar poudarja, da je zaradi slabe 
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prožnosti nekaterih sektorjev možno omejiti posledice takega ukrepanja;

12. meni, da uporaba tržnih instrumentov, zaradi katere prihaja do dvigovanja cen, ne sme 
izključevati s trga ljudi z dohodki, ki so nižji od povprečja, ter da je treba zato istočasno 
sprejeti nadomestne ukrepe za te kategorije,

13. poudarja potrebo po natančnih podatkih o posledicah življenjskega cikla proizvodov in 
načina življenja, zato da se spodbudi najučinkovitejše ukrepe;

Kateri instrumenti za kateri sektor?

14. obžaluje, ker je napovedana zamuda pri reviziji zakonodaje o sistemu za trgovanje s 
kvotami emisij CO2; meni, da se mora pri tej reviziji znatno zmanjšati delež kvot, 
dodeljenih brezplačno;

15. opozarja, da prometni in stavbni sektor predstavljata velik delež pri povpraševanju po 
energiji in emisijah CO2, ki jih ne pokriva sistem za trgovanje s kvotami emisij CO2 ;

16.meni, da bi morali reviziji zakonodaje Skupnosti o obdavčevanju energetskih proizvodov 
ter težkih tovornih vozilih (evrovinjeta) potekati istočasno, da bi okoljski davek hitreje 
vplival na obnašanje različnih ekonomskih sektorjev,

17.meni, da mora v vseh državah članicah postati obvezno izvajanje direktive o evrovinjeti1, 
da bi se dosegla boljša internacionalizacija zunanjih stroškov; meni, da zato, da se 
prepreči preusmeritev prometa na ceste, ki so izključene iz direktive o evrovinjeti, bi ta 
morala pokrivati celotno cestno omrežje;

18. meni, da bi pri reviziji zakonodaje o obdavčevanju energetskih proizvodov treba zvišati 
najnižjo stopnjo davkov na področju prevozov za industrijske ali trgovinske namene;
podpira delitev davka na energetski in okoljski del glede na stopnjo emisije CO2;
poudarja, da bi zato, da bi se izognili izkrivljanjem med državami članicami, treba določiti 
drsni razpon med stopnjami, ki bi vključeval visoko najnižjo stopnjo;

19. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo izjeme in oprostitve, ki so sedaj prisotne 
v direktivi o obdavčevanju energetskih proizvodov2, ter naj razmislijo o tem, da v 
prihodnosti nobena vrsta energije ne bi bila oproščena davkov;

20.meni, da daje stavbni sektor velike upe, ter poziva države članice, naj okrepijo svojo 
spodbujevalno politiko, da bi se uresničil cilj o zmanjšanju povpraševanja energije in CO2;
poudarja, da je treba podpirati razvoj pasivnih bivanjskih prostorov s pozitivno energijo;

21. predlaga, da se oblikuje sistem nadomestil, podoben mehanizmom iz kjotskega protokola, 

                                               
1 Direktiva Sveta 93/89/EGS z dne 25. oktobra 1993 o uporabi davkov s strani držav članic na nekatera vozila, 
ki se uporabljajo za prevoz blaga po cesti, ter cestnin in dajatev za uporabo nekatere infrastrukture (UL L 279, 
12.11.1993, str. 32)
2 Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev 
energentov in električne energije (UL L 283, 31.10.2003, str. 51);
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za financiranje posegov za izboljšanje energetske učinkovitosti na področju družbenih 
stanovanj;

Posebni sektorji in instrumenti

22.meni, da se reforma subvencij, škodljivih za okolje, ne sme omejiti na področje skupne 
kmetijske politike;

23. pričakuje od Komisije, da bo revizija usmeritev Skupnosti v državno pomoč za varstvo 
okolja dejansko upoštevala dejstvo, da je treba spremeniti načine proizvajanja, prevažanja 
in porabe;

24.meni, da je treba obvezno uvesti znižan DDV na ekološke proizvode, da bi potrošniki 
resnično lahko imeli od tega korist, ter druge dopolnilne ukrepe (kot na primer ekološke 
oznake) in sistem, ki bi omogočal primerjavo med proizvodi;

25. ne strinja se z uvedbo sistema trgovanja z dovoljenji, ki zadevajo biotsko raznovrstnost ter 
NOx in SO2;

26. zahteva, da Komisija v svojih pobudah ohrani sedanje mehanizme, ki so jih države članice 
sprejele kot podporo razvoju obnovljivih virov energije; meni, da so potrebne dodatne 
presoje, zlasti življenjskega cikla biogoriv;

Mednarodna razsežnost

27. podpira uvedbo instrumenta prilagajanja na mejah z namenom, da se zmanjšajo emisije 
CO2  in se ohrani ekonomska konkurenčnost Unije; poziva Komisijo, naj upošteva študije, 
ki so jih izvedli v nekaterih državah članicah, ko so pripravljali poročilo o sprejetju tega 
instrumenta in oblikovali zakonodajni predlog;

28. meni, da bi zaradi sprejetja na mednarodni ravni ta instrument moral upoštevati najboljše 
razpoložljive tehnike ter biti naklonjen tretjim državam, zlasti tistim v razvoju;

o

o        o

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

Evropska unija je zelo aktivna na okoljskem področju ter spodbuja mnoga razmišljanja in 
dejavnosti na svojem ozemlju ter na mednarodni ravni (kjotski protokol). Njena zgodovina ter 
industrijski in gospodarski razvoj ji dajeta to odgovornost ter nas pozivata k zglednosti in k 
pionirski vlogi na področju okoljske politike.
Veseli smo zaradi ustanovitve začasnega odbora Evropskega parlamenta za podnebne 
spremembe.
Danes so se zahteve na okoljskem področju močno povečale, ker boj proti podnebnim 
spremembam zahteva mnogo odločnejše ukrepe kot v preteklosti.
Razumeti moramo, da naša družba deluje tako, da ustvarja bogastvo, ki je dokaz družbenega 
in gospodarskega napredka. To bogastvo je bilo vedno odvisno od vedno večjih količin 
surovin in energije.

Ta odvisnost pa je sedaj postala nevzdržna: upadanje mnogih naravnih virov na kratki, srednji 
in dolgi rok bo povzročilo porast stroškov za njihov nakup ali izkoriščanje ter povečalo 
povpraševanje na mednarodni ravni.
Boriti se je treba tudi za ponovno vzpostavitev biotske raznovrstnosti, ne zaradi ohranitve 
živega muzeja, ampak zaradi varstva ali obnove "storitev", ki so nujne za življenje in ki nam 
jih zagotavlja ekosistem. Od tega sta odvisni raven in kakovost kmetijskih pridelkov, zraka, 
vode, tal itd.
Sedaj se le malo upošteva okoljske stroške, ki jih povzročajo človekove dejavnosti, zlasti 
industrija in gospodarstvo, torej tehnično gledano zunanje stroške.
Evropska unija, ki je odločena, da bo boljše nadzorovala posledice človekovih dejavnosti za 
okolje, je dodobra spoznala, da mora spremeniti svoj način delovanja, če želi doseči 
zastavljene cilje.

Zato je Evropska unija vzporedno z množico zakonodajnih besedil, ki jih je sprejela, ter cilji 
in merili, ki si jih je postavila, oblikovala tudi druge poti za sodelovanje pri izboljšanju okolja.
Med temi je med drugim finančna pomoč v obliki subvencij, del proračuna sedmega 
okvirnega programa za raziskave in razvoj, ki je namenjen za raziskave in ekološke 
tehnologije v korist trajnostnega razvoja, kampanj za obveščanje in preventivnih dejavnosti.
Sicer pa so tržni instrumenti sredstvo, ki ga je EU že preizkusila in ki mu mora danes 
nameniti posebno prozornost ter ga dopolniti z novimi predlogi.
Evropska unija, okrepljena z izkušnjami nekaterih držav članic, želi sedaj predlagati na tem 
področju enotno pot na ravni Skupnosti z uvedbo novih ukrepov ter s spodbujanjem 
izmenjave dobre prakse med državami članicami. Ta politika Skupnosti bo seveda 
potrebovala privolitev vseh držav članic ter bo morala premagati nezaupanje nekaterih na 
področju davčnega usklajevanja ali, če tega ne bo, jo bo treba izvajati s pomočjo okrepljenega 
sodelovanja med državami članicami.
Glavni instrumenti, s katerimi se bomo ukvarjali glede na področje dejavnosti, ki ga 
pokrivajo, so finančne spodbude in davki. Poročevalka se zaveda, da je treba bolj podrobno 
obravnavati vprašanja, kot so odpadki, politika voda, tal itd, vendar se želi usmeriti na 
prednostne sektorje ter izluščiti načela, ki se nanašajo na tržne instrumente za namene 
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okoljske politike in z njo povezanih politik.
Danes je eden redkih tržnih instrumentov na ravni Skupnosti sistem trgovanja s kvotami 
emisij CO2, ki bo v prihodnje revidiran, da se izboljša njegova učinkovitost.
Dejstvo je, da je v državah članicah okoljska davčna politika zelo različna ter da je prisotna 
težnja k zniževanju dajatev. V letu 2004 so bili prihodki od okoljskega davka povprečno 2,9 
% BDP v Evropi petnajsterice. Ta stopnja, ki je že na začetku bila nizka, se je med 1999 in 
2004 znižala za 6,5 %. Treba je torej zvišati to povprečje ter zmanjšati razlike med državami 
članicami.

Poročevalka se zaveda, da pri glasovanju o davčnem področju prevladuje soglasnost, vendar 
želi poudariti, da obstaja nekakšen nesmisel med spoznanjem, da imajo nevarnosti, ki pretijo 
okolju, nadnacionalni značaj, in obstoječim stanjem na področju okoljske davčne politike na 
ravni Skupnosti.

To stanje privilegira nacionalne rešitve in poraja nevarnost izkrivljanja konkurence med 
podjetji različnih držav članic. Zaradi ohranjanja konkurenčnosti lahko to stanje povzroči tudi 
nelojalno davčno konkurenco ter izvajanje pritiska na stalno zniževanje davčnih stopenj ter 
tako lahko ogrozi uspešnost javnih financ in podporo javnim politikam, vključno z okoljsko.

Zaradi slabega napredovanja na davčnem področju bodo sistemi trgovanja z dovoljenji ali 
kvotami edini instrumenti, ki jih bo imela na voljo Skupnost. Če sistem trgovanja s kvotami 
CO2 omogoča uresničitev ciljev za zmanjšanje emisij CO2, lahko dvomimo o njegovem 
izvajanju in učinkovitosti v drugih sektorjih. Emisije nekaterih toplogrednih ali drugih 
onesnaževalnih plinov, kot sta NOx in SO2, so vezane na lokalne pogoje. Kar zadeva biotsko 
raznovrstnost, pa se sistem za njeno nadomestitev ne zdi sprejemljiv. Sistem temelji na 
oblikovanju posebnega naravnega območja ex nihilo kot nadomestila za uničenje ali 
poškodovanje drugega območja zaradi uresničitve gospodarskega ali stanovanjskega projekta.
To nadomestilo je utvara, ker je enakovrednost med dvema območjema nemogoča.
Da so tržni instrumenti učinkoviti, se morajo dopolnjevati med seboj in z drugimi instrumenti, 
njihov pomen mora biti razumljiv ter jih morajo državljani sprejeti, če ne jih bodo občutili le 
kot dodatno prisilo s strani EU.

Da bi spodbudili Evropejce k načinu življenja in porabe, ki je spoštljiv do okolja, ter k 
zmanjšanju posledic človekovih dejavnosti na ekološki sistem, je treba zagotoviti, da imajo 
državljani na voljo takšno izbiro. Ni mogoče na primer bremeniti nekoga, ki je prisiljen 
uporabljati svoje vozilo za pot v službo, če nima na voljo javnega prevoza.

Zato, da so ti napori družbeno sprejemljivi, morajo biti postopni in ne smejo bremeniti 
gospodinjstev v težkih finančnih razmerah. Z dajatvami na proizvode in storitve je treba 
ravnati previdno, možne so drugačne rešitve, na primer vzpostavitev ravnovesja pri splošnem 
obdavčevanju na osnovi načela solidarnosti in socialne pravičnosti z namenom, da se doseže 
okoljske cilje Unije. Dejstvo je, da se je velik del davčnega bremena podjetij in prihodkov od 
kapitala prenesel na gospodinjstva ter da to obremenjuje prihodke od slabše plačanega dela.

Tržni instrumenti pa se ne omejujejo le na področje davkov, države članice so uvedle tudi 
druge instrumente kot na primer certifikat varčevanja z energijo ali certifikat zelene energije.
Obstajajo nove poti, katerih posledice za okolje, pa tudi za družbo in gospodarstvo bi bilo 
treba preučiti.

S stališča konkurenčnosti Evropske unije in držav članic je treba poudariti, da bodo nekatere 
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politike, zlasti na področju tovornega prometa, bolj učinkovite, če se bodo izvajale na 
evropski ravni. Opaziti je namreč, da davki na cestni promet v nekaterih državah članicah ne 
zmanjšujejo prevoza blaga na evropski ravni, ampak povzročajo premik prometa na 
neobdavčene poti. Na notranjem trgu mora Evropska unija ponovno razmisliti o pojmu proste 
konkurence ter na trgu spodbujati odgovorno ravnanje z okoljem.
V zvezi z vprašanjem o podnebnih spremembah je Evropska unija dovolj pripravljena ter se 
dovolj zaveda izziva, da lahko predvidi in prepreči morebitne neuspehe politike, ki jo danes 
podpira. Ameriški znanstveniki so opravili študijo ter ugotovili 35 % povečanje izpustov CO2 v 
primerjavi z letom 1990; če bi se ta številka pokazala za pravilno, bi to bil zelo slab znak glede 
na cilj o 5 % zmanjšanju emisij CO2 do leta 2012 v okviru kjotskega protokola.

Poročevalka se zaveda težav pri sprejemanju rešitev za učinkovit boj proti podnebnim 
spremembam na mednarodni ravni. Unija ima dolžnost, da uskladi nadaljnje napore za 
zmanjšanje emisij CO2, znižanje ravni emisij na mednarodni ravni ter mednarodne trgovinske 
predpise, zlasti za nediskriminacijo trgovinskih partnerjev. Kaže, da prilagoditvena dajatev na 
mejah, ki jo predvidevajo nekatere države članice in ki ima podporo tudi v poročilu, ponuja 
sprejemljivo rešitev ter jo morajo podpreti vse države članice in Komisija. Ta dajatev je 
mogoče v neskladju z nekaterimi določbami splošnega sporazuma o trgovanju in tarifah, 
vendar je naloga Komisije, da uveljavi statut STO. Ta določa, da članice STO lahko sprejmejo 
ukrepe, tudi protekcionistične, ko je treba varovati zdravje in življenje ljudi in živali, varovati 
rastlinstvo, ali so potrebni za ohranitev izrabljivih naravnih virov.

Napovedi o globalnih posledicah podnebnih sprememb in na splošno človekovih dejavnosti 
na razmere v naravi ter posledično na zdravje ljudi ne smejo le presekati povezave med rastjo 
in izkoriščanjem virov, načini proizvodnje ter porabe, ampak spremeniti naš model razvoja.
To spoznanje nas mora voditi k pripravam na drugačen življenjski model zahodne družbe.

Vprašanja, ki si jih moramo zastaviti, so: kakšen drugačen scenarij, kakšno drugačno politiko 
moramo vzpostaviti, da lahko dosežemo svoje cilje? Je mogoče, da ne spremenimo načina 
življenja, ne zmanjšamo proizvodnje in porabe in sprejmemo okoljske izzive, ki so pred 
nami?
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