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12.6.2017 A8-0208/60 

Predlog spremembe  60 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kar zadeva leta v obdobju 2021–

2029, si lahko država članica sposodi 

količino do 5 % svojih dodeljenih letnih 

emisij za naslednje leto. 

2. Kar zadeva leta v obdobju 2021–

2025, si lahko država članica sposodi 

količino do 3 % svojih dodeljenih letnih 

emisij za naslednje leto. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Predlog spremembe  61 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 5 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice imajo možnost 

uporabiti dobropise iz projektov, izdanih 

na podlagi člena 24(a)(1) Direktive 

2003/87/ES, za doseganje skladnosti iz 

člena 9, in sicer brez količinskih omejitev 

ter ob hkratnem preprečevanju dvojnega 

štetja. 

črtano 

Or. en 



 

AM\1128104SL.docx  PE605.516v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

12.6.2017 A8-0208/62 

Predlog spremembe  62 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice z morebitno 

omejeno ukinitvijo do največ 100 

milijonov pravic iz sistema EU za 

trgovanje z emisijami, kot so opredeljene v 

členu 3(a) Direktive 2003/87/ES in se 

zaradi doseganja skladnosti s to uredbo 

upoštevajo skupaj, so v Prilogi II k tej 

uredbi. 

1. Države članice z morebitno 

omejeno ukinitvijo do največ 50 milijonov 

pravic iz sistema EU za trgovanje z 

emisijami, kot so opredeljene v členu 3(a) 

Direktive 2003/87/ES in se zaradi 

doseganja skladnosti s to uredbo 

upoštevajo skupaj, so v Prilogi II k tej 

uredbi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe odbora ITRE. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Predlog spremembe  63 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 7 

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 

črtano 

1. V primeru, da emisije države 

članice presegajo dodeljene letne emisije 

za dano leto, se lahko za doseganje 

skladnosti iz člena 9 za dano leto upošteva 

količina do vsote skupnih neto odvzemov 

in skupnih neto emisij iz vseh 

obračunskih kategorij za zemljišča, kjer je 

bil gozd izkrčen, pogozdena zemljišča, 

njivske površine, s katerimi se gospodari, 

in travinje, s katerim se gospodari, iz 

člena 2 Uredbe [ ] [LULUCF], pod 

pogojem, da: 

 

(a) kumulativna količina, ki se za 

navedeno državo članico upošteva za vsa 

leta v obdobju 2021–2030, ne presega 

ravni iz Priloge III za navedeno državo 

članico; 

 

(b) takšna količina presega zahteve iz 

člena 4 Uredbe [ ] [LULUCF] za 

navedeno državo članico; 

 

(c) država članica od druge države 

članice ni pridobila več neto odvzemov iz 
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Uredbe [ ] [LULUCF], kot jih je prenesla; 

and 

(d) je država članica izpolnila zahteve 

iz Uredbe [ ] [LULUCF]. 

 

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. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Če bo predlog spremembe sprejet, bo treba prilagoditi celotno besedilo. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Predlog spremembe  64 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V primeru, da pregledane emisije 

toplogrednih plinov države članice 

presegajo dodeljene letne emisije v 

katerem koli letu obdobja, v skladu z 

odstavkom 2 tega člena in prilagodljivosti, 

uporabljenih v skladu s členi 5 do 7, se v 

letih 2027 in 2032 uporabijo naslednji 

ukrepi: 

1. Če pregledane letne emisije 

toplogrednih plinov države članice 

presežejo dodeljene letne emisije v katerem 

koli letu obdobja v skladu z odstavkom 2 

tega člena in prilagodljivostmi, 

uporabljenimi v skladu s členi 5 in 6, se 

uporabijo naslednji ukrepi: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Predlog spremembe  65 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 10 – odstavek 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. K dodelitvi za leto 2021 se prišteje 

znesek iz Priloge IV te uredbe za vsako 

državo članico iz navedene priloge. 

črtano 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Predlog spremembe  66 

Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

Priloga III – podnaslov 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

SKUPNI NETO ODVZEMI IZ 

ZEMLJIŠČ, KJER JE BIL GOZD 

IZKRČEN, POGOZDENIH ZEMLJIŠČ, 

NJIVSKIH POVRŠIN, S KATERIMI SE 

GOSPODARI, IN TRAVINJA, S 

KATERIM SE GOSPODARI, KI JIH 

DRŽAVE ČLANICE V SKLADU S 

ČLENOM 7 LAHKO UPOŠTEVAJO ZA 

DOSEGANJE SKLADNOSTI ZA 

OBDOBJE 2021–2030 

črtano 

Or. en 

 

 


