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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski sistem trgovanja z emisijami (EU ETS) je bil vzpostavljen 1. januarja 2005 in je 
eden najpomembnejših instrumentov podnebne politike EU, saj vodi k zmanjšanju absolutnih 
emisij na ekonomsko učinkovit način. Direktivo, ki ga spreminja, je pripravila Komisija na 
zahtevo Evropskega sveta, da bi se okrepili gotovost in predvidljivost sistema trgovanja z 
emisijami. Cilj direktive je zlasti, da kodificira razlago napeljave za izgorevanje, da bi se 
prenehalo z nedoslednim izvajanjem cilja direktive, ki bi moral biti razširjen, da bi vključeval 
nove sektorje in pline za obdobje po 2013. Trgovanje s toplogrednimi plini prvotno zadeva 
nacionalne vlade in regionalne skupine držav. To na prvi pogled regionalnih organov ne 
zadeva neposredno. Pomenilo bi namreč preozek pogled, saj so sežigalnice nameščene v eni 
regiji države članice, njihova učinkovitost glede prilagoditve razvoju energetskih virov in 
njihova odvisnost od nenehnega trgovanja s toplogrednimi plini pa neposredno vplivata na 
lokalno okolje, njegov gospodarski razvoj, socialno kohezijo in raven zaposlenosti.

Predlog Komisije je natančno tehnično besedilo, ki je osnova za mednarodne sporazume.

Kot je komisarka Danute Hübner večkrat poudarila, ima evropska politika za regionalni 
razvoj pod novimi pravili in v načrtovalnem obdobju 2007-2013 pomembno vlogo pri 
financiranju in pomoči trajnostni, konkurenčni in varni kohezijski energetski politiki, in se 
pripravlja, da v obdobju 2007-2013 še okrepi svoj že obsežen prispevek k dosegi zagotovitve 
varnejših in trajnejših virov energije. Natančneje je bilo v tem obdobju 15,2 milijard EUR 
sredstev iz kohezijske politike namenjenih naložbam v obnovljive energije in energetsko 
učinkovitost.

Ob upoštevanju teh obsežnih naložb in da bi ustreznim regijam omogočili nadzor odnosov 
med izvedenimi naložbami v sklopu strukturnih skladov EU in učinkom sežigalnic, ki so 
koristnice teh sredstev, pripravljavec mnenja predlaga, naj se regionalnim organom in 
organom lokalnih vlad, pristojnim za regionalni razvoj, sporoči naslednje:

 trgovske dejavnosti, ki so jih opravile sežigalnice na njihovem ozemlju, da bi se jim 
omogočilo, da ocenijo učinek porabe regionalnih skladov, namenjenih pomoči 
družbam, ki vodijo te obrate, pri zamenjavi tehnologije, ki jo uporabljajo, s čistimi in 
obnovljivimi viri energije.

Parlament je pred kratkim poudaril1, da je veliko regij EU, zlasti tiste, ki imajo glavni vir 
dohodkov v turizmu, močno odvisnih od razpoložljivosti cenovno ugodnega zračnega 
prevoza, ki bi zagotovil nadaljnjo uspešnost tega pomembnega sektorja. Te države, kot so 
Ciper, Grčija, Malta in oddaljene regije EU, si želijo zagotoviti pošteno ravnovesje med 
zagotavljanjem, da se izvedejo učinkoviti ukrepi proti podnebnim spremembam, in cenovno 
ugodnim zračnim prevozom.

Izkušnje, pridobljene v prvem obdobju trgovanja, so pokazale, da se lahko cene dovoljenj 
močno razlikujejo, kar povzroča nejasnosti tistim, ki razmišljajo o naložbi v varčevanje z 
energijo ali projekte obnovljivih virov, zaradi česar so take naložbe lahko manj privlačne. 

                                               
1 Glej poročilo Margie Sudre o strategiji za oddaljene regije
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Nov sistem mora vključevati ukrepe za preprečevanje špekulacij, ki ima lahko zelo negativne 
posledice, kar se trenutno kaže na drugih trgih, od trga z živili do naftnega trga.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Evropsko gospodarstvo si mora med 
drugim dodatno prizadevati za to, da bo 
prenovljeni sistem Skupnosti deloval na 
najvišji možni ravni gospodarske 
učinkovitosti in pod popolnoma 
usklajenimi pogoji za dodelitev znotraj 
Skupnosti. Pravice se morajo torej 
načeloma dodeljevati prek dražbe, saj je ta
sistem najpreprostejši in splošno velja za
gospodarsko najbolj učinkovitega. S tem bi 
omejili tudi nepričakovane dobičke ter 
nove udeležence in gospodarstva z višjo 
rastjo od povprečne konkurenčno izenačili 
z obstoječimi napravami.

(13) Evropsko gospodarstvo si mora med 
drugim dodatno prizadevati za to, da bo 
prenovljeni sistem Skupnosti deloval na 
najvišji možni ravni gospodarske 
učinkovitosti in pod popolnoma 
usklajenimi pogoji za dodelitev znotraj 
Skupnosti. Brezplačna dodelitev, ki temelji 
na referenčnih vrednostih in dejanski 
proizvodnji je gospodarsko najbolj 
učinkovit sistem, ki lahko omogoči 
oblikovanje spodbud za tehnologije z 
nizkimi emisijami ogljika in za doseganje
ciljnega zmanjšanja. S tem bi omejili tudi 
nepričakovane dobičke ter nove udeležence 
in gospodarstva z višjo rastjo od povprečne 
konkurenčno izenačili z obstoječimi 
napravami.

Obrazložitev

Pri oblikovanju stroškovno učinkovitega in uspešnega sistema trgovanja z emisijami, ki bo 
resnično pomagal pri doseganju ciljev zmanjšanja ob najnižjih stroških, dražba ni najboljša 
možnost. Dodeljevanje, ki temelji na referenčnih vrednostih in dejanski proizvodnji, je boljši 
sistem, ki zagotavlja ekološko učinkovitost ob najnižjih stroških, kot to dokazuje aktualna 
študija ECOFYS za IFIEC.

Predlog spremembe 2
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Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vse države članice bodo morale 
izvesti znatne naložbe za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij CO2 iz svojih 
gospodarstev do leta 2020, države članice, 
v katerih je prihodek na prebivalca še 
vedno bistveno nižji od povprečja 
Skupnosti in z gospodarstvi, ki si 
prizadevajo dohiteti bogatejše države 
članice, pa se bodo morale dodatno 
potruditi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zaradi ciljev odprave 
izkrivljanja konkurence v Skupnosti in 
zagotavljanja najvišje ravni gospodarske 
učinkovitosti pri preoblikovanju EU v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 bi 
bilo neprimerno, če bi gospodarske 
sektorje v okviru sistema Skupnosti v 
posameznih državah članicah obravnavali 
različno. Zato je treba razvijati druge 
mehanizme za podporo prizadevanj držav 
članic z relativno nižjim prihodkom na 
prebivalca in večjimi možnostmi za rast. 
90 % skupne količine pravic, namenjenih 
prodaji na dražbi, je treba razdeliti med 
države članice na podlagi njihovega 
relativnega deleža emisij v sistemu 
Skupnosti leta 2005. 10 % te količine je 
treba razdeliti v korist navedenih držav 
članic, zaradi solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, da jo bodo uporabljale za 
zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri 
razdelitvi teh 10 % pravic je treba 
upoštevati ravni prihodka na prebivalca 
leta 2005 in možnosti za rast držav članic 
ter več pravic razdeliti državam članicam 
z nižjim prihodkom na prebivalca in 
večjimi možnostmi za rast. Države članice 
s povprečnim prihodkom na prebivalca, ki
je več kot 20 % višji od povprečja 
Skupnosti, morajo prispevati k tej 
razdelitvi, razen če neposredni stroški 
skupnega svežnja ukrepov, ocenjenega v 

črtano
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SEC(2008) 85, presegajo 0,7 % BDP.

Obrazložitev

Ta prilagoditev je potrebna za sprejetje sistema referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, razvoj obnovljivih virov 
energije za izpolnitev zaveze EU v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, 
prispevek v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov 
in lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 

črtano
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sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Obrazložitev

Ta prilagoditev je potrebna za sprejetje sistema referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za 
shranjene emisije. Proizvajalci električne 
energije lahko prejmejo brezplačne 
pravice za toploto, ki jo proizvedejo s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, če 
brezplačne pravice za tako proizvedeno 
toploto prejmejo naprave iz drugih 
sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

(16) Trgovanje z emisijami je instrument, 
ki mora pomagati pri doseganju ciljev 
zniževanja CO2 s čim nižjimi stroški. 
Spodbude, potrebne za izboljšanje 
učinkovitosti, določa brezplačno dodelitev, 
ki temelji na referenčnih vrednostih in 
dejanski proizvodnji. Stroški zaradi 
trgovanja z emisijami za sodelujoče 
naprave, pa tudi posredno za potrošnike, 
se tako lahko omejijo na finančne potrebe 
za zmanjševanje emisij CO2 skladno z 
zastavljenimi cilji. Tako emisije CO2, ki 
ostanejo v skladu z zgornjo mejo 
dovoljene, Skupnosti ne povzročajo 
stroškov. Povzročile bi jih le, če bi zanje 
veljal kak strožji prihodnji cilj. Taka 
omejitev v ničemer ne ogroža ciljev 
politike podnebnih sprememb. Doseganje 
cilja zmanjševanja emisij CO2 se lahko 
ohrani s pravilno določitvijo referenčnih 
vrednosti. Možnost prilagoditve 
referenčnih vrednosti navzdol v 
prihodnjih letih bo omogočila, da bo 
skupni cilj zmanjšanja dosežen. Kot 
posledica tega mora brezplačna dodelitev, 
ki temelji na referenčnih vrednostih in 
dejanski proizvodnji od leta 2013 postati 
pravilo za vse sektorje in celotno obdobje. 
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Obrazložitev

Pri oblikovanju stroškovno učinkovitega in uspešnega sistema trgovanja z emisijami, ki bo 
resnično pomagal pri doseganju ciljev zmanjšanja ob najnižjih stroških, dražba ni najboljša 
možnost. Dodeljevanje, ki temelji na referenčnih vrednostih in dejanski proizvodnji, je boljši 
sistem, ki zagotavlja ekološko učinkovitost ob najnižjih stroških, kot to dokazuje aktualna 
študija ECOFYS za IFIEC.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba predvideti 
prehodni sistem, v katerem bi brezplačna 
dodelitev pravic leta 2013 znašala 80 % 
količine, ki je ustrezala deležu vseh emisij 
Skupnosti v celotnem obdobju 2005–2007, 
ki so ga te naprave proizvedle kot del 
skupne letne količine pravic v Skupnosti. 
Nato bi se brezplačne dodelitve vsako leto 
zmanjšale za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve leta 2020.

črtano

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da bodo lahko vodile trg proti 
podnebju prijaznejši potrošnji. Brezplačna dodelitev izkrivlja delovanje tržnega mehanizma, 
popolna dražba pa bi prihranila veliko birokracije in nagradila najuspešnejše.  Povečanje 
emisij CO2 in nepravično konkurenco evropski proizvodnji iz držav, ki se niso zavezale 
obsežnemu mednarodnemu sporazumu o podnebnih spremembah, je treba preprečiti z 
zahtevo po uvozu tujih pravic.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 

(18) Brezplačno dodelitev za naprave bi 
morali organizirati prek usklajenih pravil 
Skupnosti („referenčnih vrednosti“), da bi 
zmanjšali izkrivljanje konkurence v 
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konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije,
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in 
shranjevanje toplogrednih plinov. V 
nobenem primeru ne smejo spodbujati 
povečevanja emisij in zagotavljati morajo, 
da se vedno večji del teh pravic ponuja na 
dražbi. Dodelitve je treba določiti pred 
začetkom obdobja trgovanja, da se 
zagotovi pravilno delovanje trga. Ta 
pravila se morajo izogibati tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
na trgih električne energije in toplote, 
namenjenih industrijskim napravam. Za 
nove udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti 
kot obstoječe naprave, ki prejemajo 
prehodne brezplačne dodelitve, veljajo ista 
pravila. Da bi se izognili izkrivljanju 
konkurence na notranjem trgu, se pravice 
v zvezi s proizvodnjo električne energije s 
strani novih udeležencev ne dodelijo 
brezplačno. Pravice, ki leta 2020 ostanejo 
prihranjene za nove udeležence, je treba 
ponuditi na dražbi.

Skupnosti. Ta pravila morajo upoštevati 
najučinkovitejše tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energije. V 
nobenem primeru ne smejo spodbujati 
povečevanja emisij neučinkovitih naprav.

Obrazložitev

Načelo mehanizma dodelitve mora imeti referenčno vrednost, ki temelji na dejanski 
proizvodnji za vse panoge. Zato dodatne določbe glede novih udeležencev itn. niso potrebne, 
in se lahko črtajo. Dodeljevanje, ki temelji na referenčnih vrednostih in dejanski proizvodnji, 
omogoča rast učinkovitih proizvajalcev na škodo neučinkovitih in v korist skupnemu cilju 
podnebne politike.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
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čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 
ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo.
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti.
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo sprejela 
tudi sistem brezplačnih pravic na podlagi 
referenčnih vrednosti, namenjenih
panogam ali delom panog, ki bodo izpolnili
ustrezna merila.

Obrazložitev

Sistem referenčnih vrednosti na podlagi najboljše razpoložljive tehnologije omogoča 
najučinkovitejšo in stroškovno najugodnejšo rešitev.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do (20) Komisija mora zato najpozneje do 
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junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2 
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

junija 2010 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2009
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij.

Obrazložitev

Sprejetje sistema referenčnih vrednosti bo zmanjšalo tveganje za povečanje emisij, ni pa 
utemeljeno, zakaj je opredelitev panog, ki bi jih lahko to prizadelo, predvidena šele za leto 
2010. To bi zgolj zavleklo potrebne naložbe. Eno leto bi moralo biti dovolj časa, da se 
Komisija odloči.
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati kot druge 
industrije, ki prejemajo prehodno 
brezplačno dodelitev, in ne kot 
proizvajalce električne energije. To 
pomeni, da je treba leta 2013 80 % pravic 
dodeliti brezplačno, nato pa se mora 
brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjševati za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020. 
Skupnost in njene države članice se morajo 
še naprej truditi, da bi dosegle sporazum o 
svetovnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva in proučiti 
stanje te panoge v okviru naslednjega 
pregleda sistema Skupnosti.]

(33) [Kar zadeva pristop k dodeljevanju, je 
treba letalstvo obravnavati tako, da se bo 
odrazila njegova zmožnost, da srednje- ali 
dolgoročno poišče nadomestna goriva. To 
pomeni, da je treba leta 2013 80 % pravic 
dodeliti brezplačno, nato pa se mora 
brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjševati za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020. 
Skupnost in njene države članice se morajo 
še naprej truditi, da bi dosegle sporazum o 
svetovnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva in proučiti 
stanje te panoge v okviru naslednjega 
pregleda sistema Skupnosti. Komisija bo 
sprejela vse potrebne ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih ekonomskih in 
socialnih učinkov na najbolj oddaljene 
regije Evropske unije in otoke, vključno z 
malimi otoškimi državami članicami, za 
katere bi se lahko uporabljala ta 
direktiva.]

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Zlasti je treba 
Komisijo pooblastiti, da sprejme ukrepe za 
dražbo pravic, za prehodno dodelitev 
pravic na ravni skupnosti, za spremljanje, 

(34) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Zlasti je treba 
Komisijo pooblastiti, da sprejme ukrepe za 
dodeljevanje pravic na podlagi sistema 
referenčnih vrednosti, za spremljanje, 
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poročanje in preverjanje emisij, za 
akreditacijo preveriteljev in za izvajanje 
usklajenih pravil za projekte. Ker imajo ti 
ukrepi splošno področje uporabe in so 
namenjeni spremembi nebistvenih določb 
te direktive ter njeni dopolnitvi z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih določb, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

poročanje in preverjanje emisij, za 
akreditacijo preveriteljev in za izvajanje 
usklajenih pravil za projekte. Ker imajo ti 
ukrepi splošno področje uporabe in so 
namenjeni spremembi nebistvenih določb 
te direktive ter njeni dopolnitvi z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih določb, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Obrazložitev

Prehodnega brezplačnega dodeljevanja pravic ni, saj naj bi se sistem referenčnih vrednosti 
uporabljal tudi za energetsko intenzivne panoge. V tem sistemu bi se morala izvajati dražba 
le, če bi se za katero območje zmanjšala referenčna vrednost.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če bi količina pravic, dodatno 
dodeljena upravljavcem v posamezni 
panogi zaradi povečane proizvodnje v 
skladu z drugim stavkom člena 10a(2), 
presegla količino pravic, ki jih upravljavci 
v tej panogi vrnejo zaradi manjšega 
zmanjšanja po naknadnih prilagoditvah, 
se referenčne vrednosti za to panogo 
zmanjšajo v naslednjem letu po 
neravnovesju, in sicer v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom po 
členu [23(3)] na tak način, da bo 
zagotovljeno splošno zmanjšanje emisij iz 
področja uporabe člena 9. V ta namen 
pristojni organi do 30. aprila vsako leto 
obvestijo Komisijo, ali je bila količina 
emisijskih pravic presežena.
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Obrazložitev

Dodeljevanje brezplačnih pravic z naknadnim prilagajanjem za dejansko proizvodnjo 
omogoča doseganje ciljnega zmanjšanja CO2 in učinkovito rast, pa tudi preprečevanje 
nepričakovanih dobičkov (kot je bilo ugotovljeno v študiji ECOFYS po metodi IFIEC). Če bi 
se proizvodnja povečala, bi z naknadno prilagoditvijo lahko v enem letu omogočili dodatne 
pravice. Zagotoviti pa je treba izpolnitev splošnega cilja. Če dodeljene pravice presežejo 
načrt, je zato treba različne referenčne vrednosti prilagoditi navzdol v skladu s korekcijskim 
mehanizmom, ki naj bi bil vzpostavljen po členu 23(3).

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10
Dražba pravic

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.
2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:
(a) 90 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;
(b) 10 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med 
določene države članice za namene 
solidarnosti in rasti v Skupnosti, s čimer 
se poveča količina pravic, ki jih navedene 
države članice dajo na dražbo v okviru 
točke (a) za odstotke, navedene v Prilogi 
IIa.
Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 

črtano
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emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.
Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da 
se zagotovi, da je prerazporeditev 10 %.
3. Vsaj 20% prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti 
za:
(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;
(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;
(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;
(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;
(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;
(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije; in
(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.
4. Države članice vključijo informacije o 
uporabi prihodkov za posamezen namen v 
poročila, predložena v skladu z Odločbo 
št. 2004/280/ES.
5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju 
in drugih vidikih dražbe, da se zagotovi
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
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da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje 
velika podjetja, zajeta v sistemu 
Skupnosti, poln dostop ter da kateri koli 
drugi sodelujoči ne ogrozi delovanja 
dražbe. Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

Obrazložitev

Dražba pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami pomeni maksimalne stroške za vse 
odjemalce in nobenih dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je zgolj nova dajatev na CO2, ki 
jo plačajo odjemalci. Da bi odjemalcem v EU prihranili do 55 milijard EUR na leto in 
ohranili cene energije za 20–30 EUR/MWh nižje, ne da bi postavili pod vprašaj učinkovitost 
sistema za trgovanje z emisijami, ne bi smel temeljiti na dražbi. Dodelitev pravic brezplačno 
na podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje lahko omogoči cenovno in ekološko 
učinkovit instrument.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Od leta 2013 naprej dodelijo države 
članice brezplačne pravice za vse obdobje. 
Komisija do 30. junija 2009 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 in 3.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Opredelitev panog, za katere 
se uporablja direktiva, je poglavitna 
prvina, zato so vsi predlogi sprememb o 
tem predmet uredbe.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
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mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter 
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij 
ter da ne spodbuja povečanja emisij. 

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Obrazložitev

Dražba pravic za dosego ciljnega zmanjšanja CO2 v EU ni potrebna; povzročila bi obsežen 
porast cen energije, škodila konkurenčnosti industrijske panoge in zmanjšala kupno moč 
potrošnikov.  Boljša možnost je brezplačna dodelitev po vseevropskih referenčnih vrednostih z 
naknadnim prilagajanjem (in z upoštevanjem dejanske proizvodnje).

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo 
brezplačne pravice.

2. Napravam se dodeli število pravic, ki 
ustreza aritmetičnemu zmnožku 
pričakovane letnega obsega proizvodnje, 
referenčne vrednosti posameznega obrata 
in števila koledarskih let v dodelitvenem 
obdobju od naročila. Če proizvodna 
količina v koledarskem letu odstopa od 
pričakovane povprečne letne proizvodnje, 
upravljavec v primeru upada proizvodnje 
do 30. aprila naslednje leto vrne 
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pristojnemu organu število pravic, ki je 
zmnožek zmanjšane proizvodne količine 
in referenčne vrednosti, dodeljene obratu. 
Če se proizvodnja poveča, pristojni organ 
na prošnjo in do 30. aprila naslednje leto 
dodeli dodatne pravice na podlagi 
enakega izračuna. Referenčne vrednosti 
se določijo po regulativnem postopku s 
pregledom iz člena [23(3)]. Pri tem se 
upošteva potencial teh obratov za 
tehnično zmanjšanje. Emisije, povezane s 
postopkom, ki se jih tehnično ne da 
preprečiti, se pri določanju referenčne 
vrednosti ne zmanjšajo. Enako velja za 
pline iz proizvodnega postopka, ki se jih 
ne da preprečiti. Če je plin iz 
proizvodnega postopka uporabljen kot 
gorivo, se pravice dodelijo upravljavcu 
naprave, ki proizvaja ta plin, po istih 
načelih za dodeljevanje pravic, ki se 
uporabljajo po tem odstavku.

Obrazložitev

Po vseevropski referenčni vrednosti bi morala biti dodelitev brezplačna z naknadnim 
prilagajanjem glede na dejansko proizvodnjo. Ta metoda omogoča učinkovit instrument za 
podnebne spremembe z učinkovitimi stroški za vse gospodarstvo. Ta model dodeljevanja je 
uveden z novim odstavkom 2.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. a) Če za nekatere proizvode ali 
postopke ne bodo opredeljene referenčne 
vrednosti po regulativnem postopku s 
pregledom iz člena [23(3)], se zadevni 
napravi dodelijo emisijske pravice za 
drugo obdobje sistema EU, prilagojene po 
linearnem količniku v skladu s členom 9. 
Upošteva se potencial zadevnih obratov za 
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tehnično zmanjšanje.

(b) Če proizvodi ali postopki ne spadajo v 
drugo obdobje trgovanja po sistemu EU, 
se uporabi zgodovinski pristop.

Obrazložitev

Predvidevamo, da se referenčnih vrednosti zaenkrat ne bo dalo na splošno določiti za vse 
proizvode in postopke. To bi lahko veljalo za izrazito diferencirane proizvode, ki povzročajo 
manjši delež emisij v sistemu EU za trgovanje z emisijami. Tem obratom je treba dodeliti 
pravice za emisije CO2 z zgodovinskim pristopom.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Zelo učinkovitim obratom za 
kombinirano proizvodnjo toplote in 
električne energije v smislu Direktive
2004/8/ES se brezplačne pravice za 
njihovo proizvodnjo elektrike in toplote 
dodelijo na podlagi referenčne vrednosti.

Obrazložitev

Obrati za kombinirano proizvodnjo toplote in električne energije so temeljni kamen varstva 
podnebja. Ohranjanje in povečevanje števila tovrstnih učinkovitih obratov se zahteva in 
podpira v Direktivi 2004/8/ES. Če bi zaradi dražbe prišlo do dodatnih bremen, ne bi bilo 
produktivno. Državam članicam bi lahko pri promoviranju obratov za kombinirano 
proizvodnjo toplote in električne energije v številnih primerih spodletelo, tako da bi se 
proizvodnja teh obratov zmanjšala in ne bi prišlo do prihodnjega širjenja. Če naj bi bila 
dražba glavni mehanizem dodeljevanja pravic proizvajalcem električne energije, s tem, da so 
kombinirani obrati izjema, podpiramo varstvo podnebja.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

črtano

Obrazložitev

Dražba pravic za CO2 za proizvodnjo električne energije je nepotrebna precejšnja stroškovna
obremenitev za odjemalce.  Mehanizem brezplačnega dodeljevanja na podlagi referenčnih 
vrednosti in dejanske proizvodnje je učinkovitejši sistem za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 % 
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

črtano

Obrazložitev

Dražba pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami pomeni maksimalne stroške za vse 
odjemalce in nobenih dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je zgolj nova dajatev na CO2, ki 
jo plačajo odjemalci. Da bi odjemalcem v EU prihranili do 55 milijard EUR na leto in 
ohranili cene energije za 20–30 EUR/MWh nižje, ne da bi postavili pod vprašaj učinkovitost 
sistema za trgovanje z emisijami, ne bi smel temeljiti na dražbi. Dodelitev pravic brezplačno 
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na podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje lahko omogoči cenovno in ekološko 
učinkovit instrument.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

črtano

Obrazložitev

Dražba pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami pomeni maksimalne stroške za vse 
odjemalce in nobenih dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je zgolj nova dajatev na CO2, ki 
jo plačajo odjemalci. Da bi odjemalcem v EU prihranili do 55 milijard EUR na leto in 
ohranili cene energije za 20–30 EUR/MWh nižje, ne da bi postavili pod vprašaj učinkovitost 
sistema za trgovanje z emisijami, ne bi smel temeljiti na dražbi. Dodelitev pravic brezplačno 
na podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje lahko omogoči cenovno in ekološko 
učinkovit instrument.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8. 
Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 

črtano
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člena [23(3)].
Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic 
pri cenah proizvodov na naprave, ki 
izpuščajo manj emisij CO2, izven 
Skupnosti, ob upoštevanju: 
(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;
(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;
(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;
(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.
Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Obrazložitev

Dražba pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami pomeni maksimalne stroške za vse 
odjemalce in nobenih dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je zgolj nova dajatev na CO2, ki 
jo plačajo odjemalci. Da bi odjemalcem v EU prihranili do 55 milijard EUR na leto in 
ohranili cene energije za 20–30 EUR/MWh nižje, ne da bi postavili pod vprašaj učinkovitost 
sistema za trgovanje z emisijami, ne bi smel temeljiti na dražbi. Dodelitev pravic brezplačno 
na podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje lahko omogoči cenovno in ekološko 
učinkovit instrument.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
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Člen 10b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10b
Ukrepi za podporo nekaterim energetsko 
intenzivnim industrijskim panogam v 
primeru povečanja emisij CO2

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, 
ki ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo 
morebitni ustrezni predlogi, ki lahko 
vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno; 

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.“

črtano

Obrazložitev

Večino teh težav bo sistem referenčnih vrednosti odpravil. Glede na to, da cene energije 
močno naraščajo, referenčne vrednosti tudi podpirajo naložbe v učinkovitejše tehnologije. To 
je še ena konkurenčna prednost.
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju, in kakršnih koli 
brezplačnih dodelitev posameznim 
napravam na njenem ozemlju, izračunanih 
v skladu s pravili iz člena 10a(1).

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju, in kakršnih koli 
brezplačnih dodelitev posameznim 
napravam na njenem ozemlju, izračunanih 
v skladu s pravili iz člena 10a(2).

Obrazložitev

Ta prilagoditev je potrebna za sprejetje sistema referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice in Komisija 
regionalnim organom zagotovijo ustrezne 
podatke o objektih na njihovem območju, 
in jim tako omogočijo, da ocenijo učinek 
naložb iz evropskega sklada za regionalni 
razvoj ali kohezijskega sklada v pomoč 
družbam, ki vodijo te obrate, pri 
zamenjavi tehnologije, ki jo uporabljajo, s 
čistimi in obnovljivimi viri energije.
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