
Donošenje revidiranog sustava EU-a za  
trgovanje emisijama (ETS EU-a) Smjernice  
o državnim potporama

Da bismo se uhvatili ukoštac s klimatskim promjenama na održiv način i ostvarili 
ciljeve našeg zelenog plana, moramo jasno odrediti cijenu emisija ugljika i spriječiti 
istjecanje ugljika. Revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav 
trgovanja emisijama koje smo danas donijeli važan su element tog projekta.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica Europske komisije

Europski zeleni plan naš je plan za tu transformaciju. U središtu toga naša 
je misija da do 2050. postanemo prvi klimatski neutralan kontinent

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije

21. rujna 2020

Koji je kontekst?
Komisija je donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama (ETS) u 
kontekstu sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova nakon 2021., koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2021.

ETS EU-a temelj je politike EU-a za borbu protiv klimatskih promjena i ključni alat za troškovno učinkovito ograničavanje 
emisija stakleničkih plinova. ETS-om se poduzećima daje cjenovni signal za ugljik kako bi smanjila emisije.

Koji je cilj smjernica?
Smjernicama za ETS nastoji se smanjiti rizik od „istjecanja ugljika”, do kojeg dolazi kada poduzeća presele proizvodnju 
u zemlje izvan EU-a s manje ambicioznim klimatskim politikama. Pritom se smanjuje gospodarska aktivnost u EU-u, 
a ne smanjuju se globalne emisije stakleničkih plinova.

Njima se omogućuje da države članice poduzećima u ugroženim sektorima nadoknade dio povećane cijene električne 
energije koja proizlazi iz cjenovnih signala ETS-a EU-a (takozvani „neizravni troškovi emisija”), istodobno sprečavajući 
prekomjerne nadoknade, a time i neopravdano narušavanje tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu. 
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Nacionalni energetski i klimatski planovi
Doprinosi država članica klimatskim 
ciljevima EU-a do 2030.
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EU će 2050. biti klimatski neutralan. Za postizanje tog cilja moramo podupirati industriju u inovacijama 
kako bismo postali svjetski predvodnici u zelenom gospodarstvu.

Koji su ključni elementi smjernica?
Kako bi se smanjio rizik od istjecanja ugljika, donesene smjernice temelje se na sljedeća tri ključna elementa:

Revidirane smjernice stupit će na snagu 1. siječnja 2021. i primjenjivat će se za razdoblje 2021. – 2030. Države 
članice koje odluče dodijeliti državnu potporu u obliku nadoknade neizravnih troškova ETS-a, svoje će programe 
morati prijaviti Europskoj komisiji na temelju tih smjernica.

Smjernice su usmjerene na 10 sektora i 20 podsektora koji su najviše izloženi riziku od 
istjecanja ugljika:

•  sektore koji su znatno izloženi međunarodnoj trgovini 
•  sektore na koje znatno utječu troškovi energije i koji imaju ograničenu sposobnost  
 prenošenja viših troškova električne energije 
•  sektore s profitnim maržama koje su pod pritiskom na međunarodnoj razini 
•  sektore s ograničenim potencijalom za poboljšanje svoje energetske učinkovitosti

Naknada će biti uvjetovana time da poduzeća ulažu napore u cilju dekarbonizacije, kao 
što su:

•  provedba energetskih pregleda 
•  provedba preporuka izdanih u okviru energetskih pregleda 
•  omogućivanje povećanja održivih i privatnih ulaganja 
•  smanjenje ugljičnog otiska svoje potrošnje električne energije.

Revidiranim smjernicama utvrđena je nepromjenjiva stopa nadoknade od 75 % (u odnosu 
na 85 % na početku prethodnog razdoblja trgovanja ETS-a), a isključene su nadoknade za 
neučinkovite tehnologije kako bi poduzeća i dalje bila motivirana biti energetski učinkovita.


