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KRATKA OBRAZLOŽITEV

– znižanje toplogrednih plinov za vsaj 20 % do leta 2020 – prag, ki bi se dvignil na 30 % 
pod pogojem, da se druge razvite države prav tako zavežejo k "podobnemu cilju 
zmanjšanja emisij in da gospodarsko naprednejše države v razvoju zagotovijo ustrezen 
prispevek glede na svojo odgovornost in zmožnosti",

– 20-odstotni delež obnovljive energije v porabi energije EU do leta 2020.

Vendar pripravljavec mnenja poudarja, da si je treba prizadevati za znižanje toplogrednih 
plinov po vsem svetu. Vse države bi morale prispevati k temu cilju, zato mora Komisija 
narediti kar največ, da bi zagotovila, da se ta sporazum doseže in da bo njegov doseg kar 
najširši.

Pripravljavec mnenja se strinja s Komisijo, da je treba deliti prizadevanja vsake države 
članice, da prispeva k dosegi obveze Skupnosti glede znižanja emisij toplogrednih plinov prek 
omejevanja emisij iz virov izven EU do leta 2020.

Pripravljavec mnenja se strinja s predlogom Komisije o prispevku držav članic k 
izpolnjevanju obveznosti Skupnosti glede zmanjšanja emisij v obdobju od leta 2013 do 2020 
za emisije toplogrednih plinov iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES (t. j. viri, ki 
niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami). Uvaja oceno doseženega zmanjšanja 
emisij, ki je rezultat izvajanja te odločbe. Strinja se tudi s prilagodljivostjo, ki je na voljo 
državam članicam z omogočanjem uporabe potrjenih zmanjšanj emisij, ki izhajajo iz 
projektov mehanizma čistega razvoja v skladu s členom 12 kjotskega protokola in dejavnosti 
zmanjševanja emisij za izpolnitev tega cilja v tretjih državah. 

Pripravljavec mnenja pa izraža zaskrbljenost, da bi sistem lahko popačil konkurenco med 
državami članicami EU, če je ne bodo izvajale na podoben način. Poleg tega bi lahko bila 
podjetja iz EU v mednarodni konkurenci v neugodnem položaju. 

Zaradi navedenega pripravljavec mnenja meni, da bi morala Komisija nenehno nadzorovati 
učinke mednarodne konkurence na vso EU, in do leta 2016 pripraviti celostno poročilo na to 
temo ter ga predložiti Evropskemu parlamentu.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v letnih poročilih, ki jih 
predložijo v skladu s členom 3 Odločbe 
280/2004/ES, sporočijo letne emisije, ki 
izhajajo iz izvajanja člena 3 in uporabe 
dobropisov v skladu s členom 4.

1. Države članice v letnih poročilih, ki jih 
predložijo v skladu s členom 3 Odločbe 
št. 280/2004/ES, poročajo o konkurenčnih 
vidikih in sporočijo letne emisije, ki 
izhajajo iz izvajanja člena 3 in uporabe 
dobropisov v skladu s členom 4 te odločbe.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija vsaki dve leti po začetku 
veljavnosti te odločbe pripravi poročilo, v 
katerem oceni, kako je izvajanje 
obveznosti držav članic iz te odločbe 
vplivalo na konkurenco na nacionalni 
ravni, ravni EU in mednarodni ravni.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Mehanizem skladnosti

Ko emisije toplogrednih plinov v državah 
članicah, ki izhajajo iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES 
presegajo letno omejitev emisij 
toplogrednih plinov, določeno v členu 3 te 
odločbe, plača država članica kazen za 
presežne emisije glede na količino, 
določeno v členu 16 Direktive 
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2003/87/ES. Kazen za presežne emisije se 
plača v sklad Skupnosti, ki je namenjen 
financiranju ukrepov za blaženje 
podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditve, ki bodo veljale po sklenitvi
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 

podnebnih spremembah

Sklenitev prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah

1. Odstavki 2, 3 in 4 se bodo uporabljali 
po sklenitvi mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah s strani 
Skupnosti, ki bo povzročil obvezno 
zmanjševanje, ki bo presegalo tisto iz 
člena 3.

Komisija v šestih mesecih po sprejetju 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja, ki presega tistega iz člena 3, 
predloži zakonodajni predlog, ki naj bo 
sprejet v skladu s postopkom iz člena 251 
pogodbe o prispevku vsake države članice 
k dodatnemu prizadevanju Skupnosti za 
zmanjšanje.

2. Od leta po sklenitvi sporazuma iz 
odstavka 1 se bodo emisije toplogrednih 
plinov Skupnosti iz virov, ki niso vključeni 
v Direktivo 2003/87/ES, leta 2020 v skladu 
s členom 3(1), dodatno zmanjšale za 
količino, ki je enaka skupnemu 
dodatnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti iz 
vseh virov, v zvezi s katerimi mednarodni 
sporazum obvezuje Skupnost, pomnoženo 
z deležem celotnega zmanjšanja emisij 
Skupnosti za leto 2020, h kateremu države 
članice prispevajo prek zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES v skladu 
s členom 3.
3. Vsaka država članica prispeva k 
prizadevanju Skupnosti za dodatno 
zmanjšanje v skladu z njenim deležem pri 
skupni količini emisij Skupnosti za leto 
2020 iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
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2003/87/ES, v skladu s členom 3.

Komisija spremeni Prilogo, da se omejitve 
emisij prilagodijo v skladu s prvim 
pododstavkom. Ta ukrep, katerega namen 
je dopolnitev nebistvenih elementov te 
odločbe, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 9(2).
4. Države članice lahko povečajo uporabo 
dobropisov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz člena 4(4) v tretjih 
državah, ki so ratificirale sporazum iz 
odstavka 1 in v skladu z odstavkom 5, za 
največ polovico dodatnega zmanjšanja, do 
katerega je prišlo, ki se doseže v skladu z 
odstavkom 2.
Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
državo članico.
5. Komisija sprejme ukrepe za zagotovitev, 
da države članice uporabijo dodatne vrste 
dobropisov iz projektov ali druge 
mehanizme, ki so bili vzpostavljeni v 
skladu z mednarodnim sporazumom, če je 
to potrebno. 
Ti ukrepi, katerih namen je dopolnitev 
nebistvenih elementov te odločbe, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 9(2).

Obrazložitev

Odziv na sklepe pogajanj o mednarodnem sporazumu niso samodejni, temveč morajo biti 
rezultat politične ocene in sklepa. Poleg tega mora razporeditev dodatnih prizadevanj 
temeljiti na izidu mednarodnih pogajanj.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi poročilo o oceni Komisija pripravi poročilo o oceni 
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izvajanja te odločbe. Komisija do 
31. oktobra 2016 predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, skupaj z 
morebitnimi potrebnimi predlogi.

izvajanja te odločbe. V tem poročilu tudi 
oceni, kako je izvajanje te odločbe vplivalo 
na konkurenco na nacionalni, EU in 
mednarodni ravni. Komisija do 
31. oktobra 2016 predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, skupaj z 
morebitnimi potrebnimi predlogi.
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