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12.6.2017 A8-0208/55 

Predlog spremembe  55 

Pilar Ayuso 

v imenu skupine PPE 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega 

sporazuma 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 7 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dodatna poraba do 280 milijonov neto 

odvzemov iz zemljišč, kjer je bil gozd 

izkrčen, pogozdenih zemljišč, njivskih 

površin, s katerimi se gospodari, in 

travinja, s katerim se gospodari 

Dodatna poraba do 280 milijonov neto 

odvzemov iz rabe zemljišč, spremembe 

rabe zemljišč in gozdarstva 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Predlog spremembe  56 

Pilar Ayuso 

v imenu skupine PPE 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega 

sporazuma 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je sprejet delegirani akt za 

posodobitev referenčnih vrednosti za 

gospodarjenje z gozdovi, ki temeljijo na 

nacionalnih načrtih za obračunavanje na 

področju gozdarstva v skladu s členom 

8(6) Uredbe [LULUCF], se na Komisijo 

prenese pooblastilo, da v skladu s členom 

12 te uredbe spremeni odstavek 1 tega 

člena, da se odrazi prispevek obračunskih 

kategorij za gozdna zemljišča, s katerimi se 

gospodari. 

2. Če je sprejet delegirani akt za 

posodobitev referenčnih vrednosti za 

gospodarjenje z gozdovi, ki temeljijo na 

nacionalnih načrtih za obračunavanje na 

področju gozdarstva v skladu s členom 

8(6) Uredbe [LULUCF], se na Komisijo 

prenese pooblastilo, da v skladu s členom 

12 te uredbe spremeni odstavek 1 tega 

člena in obračunske kategorije v Prilogi 

III, da se odrazi uravnotežen prispevek 

obračunskih kategorij za gozdna zemljišča, 

s katerimi se gospodari, ne da bi pri tem 

presegli skupni znesek 280 milijonov 

EUR, ki je na voljo v skladu s tem členom. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Predlog spremembe  57 

Pilar Ayuso 

v imenu skupine PPE 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega 

sporazuma 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Uredba [ ] [o vključitvi emisij 

toplogrednih plinov in odvzemov zaradi 

rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 

gozdarstva v okvir podnebne in energetske 

politike do leta 2030] določa pravila za 

obračunavanje emisij toplogrednih plinov 

in odvzemov, povezanih z rabo zemljišč, 

spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom 

(LULUCF). Čeprav so okoljski rezultati, ki 

izhajajo iz te uredbe, glede ravni znižanja 

emisij toplogrednih plinov odvisni od 

upoštevanja količine do vsote skupnih neto 

odvzemov in skupnih neto emisij iz 

zemljišč, kjer je bil gozd izkrčen, 

pogozdenih zemljišč, njivskih površin, s 

katerimi se gospodari, in travinja, s katerim 

se gospodari, kakor je določeno v Uredbi [ 

], bi bilo treba kot dodatno možnost za 

države članice pri izpolnjevanju njihovih 

zavez po potrebi vključiti prilagodljivost za 

največ 280 milijonov ton ekvivalenta CO2 

teh odvzemov, porazdeljenih med države 

članice glede na podatke iz Priloge III. Če 

je delegirani akt za posodobitev 

referenčnih vrednosti za gospodarjenje z 

gozdovi, ki temeljijo na nacionalnih načrtih 

(12) Uredba [ ] [o vključitvi emisij 

toplogrednih plinov in odvzemov zaradi 

rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 

gozdarstva v okvir podnebne in energetske 

politike do leta 2030] določa pravila za 

obračunavanje emisij toplogrednih plinov 

in odvzemov, povezanih z rabo zemljišč, 

spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom 

(LULUCF). Čeprav so okoljski rezultati, ki 

izhajajo iz te uredbe, glede ravni znižanja 

emisij toplogrednih plinov odvisni od 

upoštevanja količine do vsote skupnih neto 

odvzemov in skupnih neto emisij iz 

zemljišč, kjer je bil gozd izkrčen, 

pogozdenih zemljišč, njivskih površin, s 

katerimi se gospodari, travinja, s katerim se 

gospodari, in po možnosti mokrišč, s 

katerimi se gospodari, kakor je določeno v 

Uredbi [ ], bi bilo treba kot dodatno 

možnost za države članice pri 

izpolnjevanju njihovih zavez po potrebi 

vključiti prilagodljivost za največ 280 

milijonov ton ekvivalenta CO2 teh 

odvzemov, porazdeljenih med države 

članice glede na podatke iz Priloge III. Če 

je delegirani akt za posodobitev 
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za obračunavanje na področju gozdarstva v 

skladu s členom 8(6) Uredbe [LULUCF], 

sprejet, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

sprejme akte v zvezi s členom 7, da se v 

prilagodljivosti, ki jo zagotavlja ta člen, 

odrazi prispevek obračunskih kategorij za 

gozdna zemljišča, s katerimi se gospodari. 

Komisija bi morala pred sprejetjem takšnih 

delegiranih aktov oceniti zanesljivost 

obračunavanja za gozdna zemljišča, s 

katerimi se gospodari, na podlagi 

razpoložljivih podatkov, in zlasti skladnost 

načrtovanih in dejanskih stopenj sečnje. 

Poleg tega bi bilo treba v okviru te uredbe 

dopustiti možnost prostovoljnega črtanja 

dodeljenih letnih emisij, da se taki zneski 

upoštevajo pri ocenjevanju izpolnjevanja 

skladnosti z zahtevami držav članic iz 

Uredbe [...]. 

referenčnih vrednosti za gospodarjenje z 

gozdovi, ki temeljijo na nacionalnih načrtih 

za obračunavanje na področju gozdarstva v 

skladu s členom 8(6) Uredbe [LULUCF], 

sprejet, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

sprejme akte v zvezi s členom 7, da se v 

prilagodljivosti 280 milijonov, ki jo 

zagotavlja ta člen, odrazi uravnotežen 

prispevek obračunskih kategorij za gozdna 

zemljišča, s katerimi se gospodari. 

Komisija bi morala pred sprejetjem takšnih 

delegiranih aktov oceniti zanesljivost 

obračunavanja za gozdna zemljišča, s 

katerimi se gospodari, na podlagi 

razpoložljivih podatkov, in zlasti skladnost 

načrtovanih in dejanskih stopenj sečnje. 

Poleg tega bi bilo treba v okviru te uredbe 

dopustiti možnost prostovoljnega črtanja 

dodeljenih letnih emisij, da se taki zneski 

upoštevajo pri ocenjevanju izpolnjevanja 

skladnosti z zahtevami držav članic iz 

Uredbe [...]. 

Or. en 



 

AM\1128109SL.docx  PE605.516v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

12.6.2017 A8-0208/58 

Predlog spremembe  58 

Pilar Ayuso 

v imenu skupine PPE 

Julie Girling 

v imenu skupine ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega 

sporazuma 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 9a 

 Rezerva za zgodnje ukrepanje 

 1. Da bi upoštevali zgodnje 

ukrepanje pred letom 2020, se na zahtevo 

države članice pri merjenju skladnosti za 

to državo članico za namene zadnjega 

preverjanja skladnosti v skladu s členom 9 

te uredbe upošteva količina, ki ne presega 

skupne vsote 90 milijonov ton v 

dodeljenih letnih emisijah v obdobju 

2026–2030, pod pogojem, da: 

 (a) njene skupne dodeljene letne 

emisije za obdobje 2013–2020, določene v 

skladu s členom 3(2) in členom 10 

Odločbe 406/2009/ES, presegajo njene 

skupne letne preverjene emisije 

toplogrednih plinov za obdobje 2013–

2020; 

 (b) je njen BDP na prebivalca po 

tržnih cenah iz leta 2013 pod povprečjem 

EU; 

 (c) je v največji meri uporabila 

prilagodljivosti iz členov 6 in 7 do ravni, 
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določenih v Prilogah II in III; 

 (d) je v največji meri uporabila 

prilagodljivosti iz člena 5(2) in (3) ter 

dodeljenih emisij ni prenesla na drugo 

državo članico v skladu s členom 5(4) in 

(5) in 

 (e) Unija kot celota izpolni svoj cilj iz 

člena 1(1). 

 2. Največji delež, ki ga ima država 

članica v skupni vsoti iz odstavka 1 in ki 

ga je mogoče upoštevati pri merjenju 

skladnosti, se določi na podlagi razmerja 

med razliko med njenimi skupnimi 

dodeljenimi letnimi emisijami za obdobje 

2013–2020 in njenimi skupini 

preverjenimi letnimi emisijami 

toplogrednih plinov v istem obdobju na 

eni strani ter na drugi strani razliko med 

skupnimi dodeljenimi letnimi emisijami za 

obdobje 2013–2020 vseh držav članic, ki 

izpolnjujejo merilo iz točke (b) odstavka 

(1), ter skupnimi preverjenimi letnimi 

emisijami toplogrednih plinov teh držav 

članic v istem obdobju. 

 Dodeljene letne emisije in preverjene letne 

emisije se določijo v skladu z odstavkom 3. 

 3. Komisija v skladu s členom 12 

sprejme delegirane akte za dopolnitev te 

uredbe, v katerih določi največji delež za 

vsako državo članico, izražen v tonah 

ekvivalenta CO2, kot je določeno v 

odstavkih 1 in 2. Komisija v teh 

delegiranih aktih uporabi dodeljene letne 

emisije, določene v skladu s členom 3(2) 

in členom 10 Odločbe 460/2009/ES, ter 

pregled evidenc za obdobje 2013–2020 v 

skladu z Uredbo št. (EU) 525/2013. 

Or. en 

 

 

 


