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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj EU, da se do leta 2020 emisije toplogrednih plinov zmanjšajo za 30 %, je mogoče v celoti 
doseči, če se bodo razvitejše svetovne regije in gospodarsko naprednejše države v razvoju 
zavezale k primerljivemu sorazmernemu zmanjšanju emisij. Doseže se lahko tudi zaveza o 
vsaj 20 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2020 ne glede na pomanjkanje 
mednarodnih sporazumov.

Evropska unija je kot temelj strategije za stroškovno in ekonomsko učinkovito zmanjšanje 
toplogrednih plinov razvila sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS). Tržni instrument je 
neprecenljivo orodje in največji svetovni trg z ogljikom, ki ga je razvila Evropa, kot 
pripisovanje stroškov ogljiku kažeta njegov ogromen potencial. Kljub temu je iz izkušenj 
znano, da je treba direktivo o sistemu trgovanja z emisijami še izboljšati, tako da se 
pozdravlja sedanji predlog za spremembo in razširitev sistema trgovanja z emisijami.

Treba je poudariti kakovost predloga Komisije; s prehodom na enotno evropsko zgornjo mejo 
za emisijske pravice se bosta izboljšali skladnost in predvidljivost evropskega sistema 
trgovanja z emisijami, hkrati pa se bodo našli odgovori na resna vprašanja konkurenčnosti 
sedanjega sistema. Dražba je premišljen in pregleden način dodeljevanja odgovornosti. Treba 
je pozdraviti tudi predlog Komisije o poenostavitvi meril za uporabo dobropisov mehanizma 
za čist razvoj (CDM) in skupno izvajanje. 

Sledijo morebitna vprašanja tega predloga, ki bi jih bilo treba še izboljšati:

Evropski sistem trgovanja z emisijami bi moral biti oblikovan tako, da bi v primeru sklenitve 
mednarodnega sporazuma omogočal povezavo s svetovnim sistemom trgovanja. Vendar je 
kljub temu pomembno, da sistem lahko deluje tudi brez kakršnega koli mednarodnega 
sporazuma.

Ob pomanjkanju zavezujočih mednarodnih sporazumov, tudi primerljivih kompromisov med 
panogami, postane tveganje povečanja emisij CO2 (tj. premestitev dejavnosti izpuščanja 
toplogrednih plinov iz EU na tretje države), kar bi povzročilo povečanje svetovnih emisij in 
ogrozilo gospodarske dejavnosti v EU, velik problem, za katerega je treba najti ustrezno 
rešitev. 

Razvrščanje industrijskih panog glede na občutljivost na povečanje emisij CO2 je zapleten in 
nujen postopek, ki bi ga bilo treba za večjo predvidljivost industrijskih panog izvesti povsem 
pregledno in v najkrajšem možnem času. Ob tem je treba upoštevati tudi neposredni in 
posredni vpliv predvidene rasti cen vnosov. Povsod, kjer mednarodni sporazumi ne 
zagotavljajo konkurenčne nevtralnosti dražb, bi moralo dodeljevanje brezplačnih pravic 
potekati po jasnih referenčnih točkah.  Pri takem razvrščanju se je treba posvetovati z 
Evropskim parlamentom, Svetom ter vpletenimi panogami in deli panog.

Načelo dražbe, po katerem države članice ponujajo pravice najboljšim ponudnikom, med 
drugim tudi finančnemu sektorju, ostaja nejasno in ga je treba natančno opredeliti. Kljub 
očitnemu interesu, ki so ga upravljavci finančnih trgov pokazali za novo tržno priložnost, je 
treba upoštevati skupen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, zlasti glede dostopnosti po 
zmernih cenah za glavne upravljavce (povzročitelje emisij CO2). Dejansko delovanje dražb je 
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pomemben del revidiranega predloga sistema trgovanja z emisijami in mora zanj zato veljati 
postopek soodločanja.

Podobno se obsežni prihodki, ki jih države članice pričakujejo od dražbe, ne smejo 
obravnavati kot novi vir prihodkov za kritje sedanjega primanjkljaja, temveč kot novo 
strateško priložnost za financiranje trajnostnega razvoja, prizadevanja za zmanjšanje emisij, 
tehnoloških inovacij in raziskav ter pomoči državam v razvoju v procesu prilagajanja, zlasti 
najrevnejšim. Take prednostne naloge bodo zahtevale preglednost za Evropski parlament in 
državljane kot tudi strog nadzor na področju konkurence in državne pomoči.

Poleg tega se je iz izkušenj v prvih dveh fazah pokazala tendenca, da se na končnega 
potrošnika prevali večji del stroškov različnih industrijskih panog, zlasti energetske. Celotna 
dražba v energetskem sektorju bo zahtevala tako ustrezen nadzor kot tudi dejanska 
prizadevanja proizvajalcev energije za interno zmanjšanje. Predvideno tveganje rasti cen 
energije za končne potrošnike vzbuja skrb zaradi inflacijskih pritiskov v Evropi, družbenega 
in gospodarskega vpliva na gospodinjstva z nizkim ali srednje visokim prihodkom ter 
posrednega vpliva v smislu splošnih stroškov za porabnike energije v gospodarskih panogah.

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:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 20 
% glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 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 svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
1990. Pri doseganju takih zmanjšanj emisij 

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 20 
% glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 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 svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
1990. Vse gospodarske panoge morajo 
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morajo sodelovati vsi sektorji 
gospodarstva.

prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij, vključno z mednarodnim letalskim 
in pomorskim prometom ter cementno 
industrijo. Emisije iz mednarodnega 
pomorskega prometa je treba do leta 2015 
vključiti v sistem EU za trgovanje z 
emisijami (EU ETS) ali jih kako drugače 
vključiti v sklep o prizadevanju držav 
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, da do leta 2020 izpolnijo 
obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Neposekana drevesa ter  les in lesni 
proizvodi so zelo pomemben vir zajemanja  
in skladiščenja ogljika. Poleg tega je les s 
tem, ko nadomešča fosilno energijo, 
sredstvo boja proti učinkom tople grede. 
Gozdovi tako predstavljajo resnične 
naravne zaloge ogljika, vendar se ta ogljik 
sprošča v ozračje, kadar se gozdovi 
posekajo ali požgejo. Zato je pomembno 
vzpostaviti mehanizme varstva gozdov, da 
se ublažijo podnebne spremembe.

Obrazložitev

Sprememba rabe zemljišč (npr. krčenje gozdov v tropih) naj bi bila kriva za 20 % svetovnih 
emisij toplogrednih plinov. Kar zadeva samo krčenje gozdov, ustrezne letne svetovne emisije 
toplogrednih plinov znašajo 6 milijard ton ekvivalenta CO2.

Samo v Franciji sámo skladiščenje predstavlja 15,6 milijard ton ogljika in zajetje 10 % emisij 
toplogrednih plinov. Nadomeščanje je ocenjeno na 14 milijonov ton ogljika. Francija bi brez 
gozdov in lesa izpuščala dodatnih 108 milijonov ton ogljika oziroma približno 20 % več.

Predlog spremembe 3
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Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Ob upoštevanju velikega potenciala 
gozdarskega sektorja pri zmanjševanju 
segrevanja ozračja je treba zagotoviti 
spodbujevalne ukrepe za izboljšanje in 
razvoj tega sektorja ter hkrati ohraniti 
druge funkcije gozda. 

Obrazložitev

Ob upoštevanju poročila IPCC 2007, ki navaja, da bodo „dolgoročne strategije trajnostnega 
razvoja gozdov za ohranitev ali povečanje zalog ogljika v gozdovih ob sočasni proizvodnji 
lesa, vlakninskega lesa in lesa kot vira energije ustvarile največje koristi za ublažitev 
sprememb“. Opozarjamo na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2007, v 
katerem je ta Evropsko komisijo pozval, naj v sistem trgovanja z emisijami (ETS) vključi 
nekatere dejavnosti, povezane z gozdarstvom.

Predlog spremembe 4

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 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 90 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
sektorjev s področja uporabe te direktive
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 
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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 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

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

Predlog spremembe 5

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) 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. Ne glede na to bi 
si morala proizvodnja v 
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elektroenergetskem sektorju še naprej 
močno prizadevati za zmanjšanje internih 
emisij. Vsak prenos stroškov bo treba 
oceniti in preučiti, zlasti ob upoštevanju 
njegovega vpliva na inflacijske pritiske v 
Evropski uniji, družbenega in 
gospodarskega vpliva na gospodinjstva z 
nizkim ali srednje visokim prihodkom ter 
posrednega vpliva v smislu splošnih 
stroškov za porabnike energije v 
gospodarskih panogah. Organi, pristojni 
za konkurenco, bi morali izvajati strog 
nadzor nad ureditvijo zlorab 
prevladujočega položaja na trgu, ki se 
kažejo v prekomerni in/ali 
neuravnovešeni rasti cen energije.

Predlog spremembe 6

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. 

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba 100 % pravic 
dodeliti brezplačno, če ne obstaja 
uporaben in preverljiv mednarodni 
sporazum in/ali mednarodni sporazum 
med panogami.  Če takšen sporazum 
obstaja, bi bilo treba predvideti prehodni 
sistem, v katerem bi  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 letne količine pravic v 
Skupnosti. Nato bi se brezplačne dodelitve 
vsako leto zmanjšale za enak znesek do 
ukinitve brezplačne dodelitve leta 2020.

Obrazložitev

Velja enako kot pri uvodni izjavi 13. Glede na cilj sistema za trgovanje z emisijami, da se 
zmanjša emisije ogljika na gospodarsko učinkovit način (uvodna izjava 1), je metoda 
brezplačne dodelitve najučinkovitejša metoda za industrijske panoge, razen za sektor 
proizvodnje električne energije. Edina prednost dražbe je, da sistem razširja na tehnologije 
brez CO2, ki niso vključene v sistem trgovanja z emisijami, kot so proizvodnja jedrske in 
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vodne energije ter energije vetra. Dražba je zato morda primerna za sektor proizvodnje 
električne energije, vendar je manj primerna za ostale sektorje.

Predlog spremembe 7

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 
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.

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti in panožnih 
referenčnih vrednosti, da bi zmanjšali 
izkrivljanje konkurence v Skupnosti. Ta 
pravila in referenčne vrednosti morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije, soproizvodnjo 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, z izjemo elektrike, ki je 
proizvedena iz odpadnih plinov za lastno 
porabo iz industrijskih proizvodnih 
postopkov. Pravice, ki leta 2020 ostanejo 
prihranjene za nove udeležence, je treba 
ponuditi na dražbi.
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Obrazložitev

Komisija mora do sprejetja dejansko merljivega in preverljivega mednarodnega sporazuma 
dovoliti brezplačno dodelitev pravic za sektorje, kjer obstaja tveganje prepuščanja ogljika; to 
dodeljevanje ne sme potekati le prek usklajenih pravil Skupnosti, temveč pomembneje prek 
sektorskih referenčnih vrednosti, o katerih se predhodno dogovori z vpletenimi sektorji.

Soproizvodnja je energetsko učinkovit proizvodni postopek in ne sme biti izključena iz tega 
seznama. 

Odpadne pline iz proizvodnih postopkov je treba uporabiti takoj, ko nastanejo. Pri uporabi 
teh plinov je treba omogočiti maksimalno prožnost, da se zagotovi njihovo učinkovito 
predelavo. Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih postopkov za proizvodnjo električne 
energije prispeva k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. V teh posebnih razmerah 
proizvedena električna energija mora biti izključena iz dražbe.

Predlog spremembe 8

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 
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 izpolnili ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu in/ali mednarodnih 
sporazumih med panogami, ki bi dosegli
cilj omejitve zvišanja globalne temperature 
za 2°C, pri 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 izpolnili ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 



AD\741397SL.doc 11/44 PE406.161v04-00

SL

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. 

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. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
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 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
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. januarja 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Merila za te panoge in dele panog 
ter njihove opredelitve morajo biti po 
posvetu s socialnimi partnerji in 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi 
določene v predlogu, ki se ga predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Predlog mora upoštevati možnost, da se 
mednarodni sporazum z obveznim 
zmanjšanjem emisij ogljika ne sklene, in 
predvideti možne alternative 
mednarodnim sporazumom. Njena analiza 
mora temeljiti na oceni strukture stroškov 
naprav znotraj in zunaj EU in tega, v 
kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
znatnih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
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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.

Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Komisija 
mora nadzorovati morebitne učinke na 
konkurenčnost in zaposlovanje pri 
proizvajalcih s sedežem v EU, ki morajo v 
svojih proizvodnih procesih obvezno 
zmanjšati emisije ogljika. 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.

Obrazložitev

Merila za opredelitev in razvrstitev panog, na katere vpliva povečanje emisij CO2, morajo 
biti oblikovana veliko prej kot to predlaga Komisija, da omogočijo predvidljivost zadevnih 
panog; treba je upoštevati neposredne in posredne vplive na proizvajalce, ki imajo sedež v 
EU.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi se zagotovili enaki konkurenčni 
pogoji v Skupnosti, je treba uskladiti 
uporabo dobropisov za zmanjšanje emisij 
izven Skupnosti, ki jih bodo uporabljali 
upravljavci v sistemu Skupnosti. Kjotski 
protokol UNFCCC določa količinsko 
opredeljene cilje emisij za razvite države 
za obdobje 2008–2012 ter predvideva 
uveljavitev enot potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enot zmanjšanja emisij 
(ERU) v okviru projektov mehanizma 
čistega razvoja (CDM) oziroma 
mehanizma skupnega izvajanja, ki jih 
lahko razvite države uporabijo za 
doseganje dela teh ciljev. Čeprav Kjotski 

(21) Da bi se zagotovili enaki konkurenčni 
pogoji v Skupnosti, je treba uskladiti 
uporabo dobropisov za zmanjšanje emisij 
izven Skupnosti, ki jih bodo uporabljali 
upravljavci v sistemu Skupnosti. Kjotski 
protokol UNFCCC določa količinsko 
opredeljene cilje emisij za razvite države 
za obdobje 2008–2012 ter predvideva 
uveljavitev enot potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enot zmanjšanja emisij 
(ERU) v okviru projektov mehanizma 
čistega razvoja (CDM) oziroma 
mehanizma skupnega izvajanja, ki jih 
lahko razvite države uporabijo za 
doseganje dela teh ciljev. Čeprav Kjotski 
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protokol ne omogoča, da bi bile enote 
zmanjšanja emisij (ERU) vzpostavljene od 
leta 2013 naprej, ne da bi bili vzpostavljeni 
novi količinsko opredeljeni cilji glede 
emisij za države gostiteljice, se dobropisi 
CDM lahko potencialno še naprej izdajajo. 
Ko bo sklenjen mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, bo treba od držav, 
ki so ta sporazum sklenile, zagotoviti 
dodatno uporabo enot potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER) in enot 
zmanjšanja emisij (ERU). Dokler takšen 
sporazum ni sklenjen, bi zagotavljanje 
nadaljnje uporabe CER in ERU to pobudo 
ogrozilo, cilji Skupnosti za povečanje 
uporabe obnovljivih virov energije pa bi 
postali težje dosegljivi. Uporaba CER in 
ERU bi morala biti skladna s ciljem, ki ga 
je določila Skupnost, po katerem bi se do 
leta 2020 20 % energije proizvajalo iz 
obnovljivih virov, obenem pa bi se 
spodbujali energetska učinkovitost, 
inovacije in tehnološki razvoj. Če je 
uporaba CER in ERU skladna z 
uresničevanjem teh ciljev, je treba 
predvideti možnost sklenitve sporazumov s 
tretjimi državami, da se zagotovijo 
spodbude za zmanjšanje emisij v teh 
državah, kar prispeva k dejanskem 
dodatnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov, hkrati pa spodbuja inovacije v 
podjetjih s sedežem v Skupnosti in 
tehnološki razvoj v tretjih državah. Takšne 
sporazume lahko ratificira več držav. Ko 
bo Skupnost sklenila zadovoljiv 
mednarodni sporazum, bo treba povečati 
dostop tretjih držav do dobropisov iz 
projektov in istočasno povečati stopnjo 
zmanjšanja emisij, ki jo je treba doseči 
prek sistema Skupnosti.

protokol ne omogoča, da bi bile enote 
zmanjšanja emisij (ERU) vzpostavljene od 
leta 2013 naprej, ne da bi bili vzpostavljeni 
novi količinsko opredeljeni cilji glede 
emisij za države gostiteljice, se dobropisi 
CDM lahko potencialno še naprej izdajajo. 
Ko bo sklenjen mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, bo treba od držav, 
ki so ta sporazum sklenile, zagotoviti 
dodatno uporabo enot potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER) in enot 
zmanjšanja emisij (ERU). Dokler takšen 
sporazum ni sklenjen, bi zagotavljanje 
nadaljnje uporabe CER in ERU to pobudo 
ogrozilo, cilji Skupnosti za povečanje 
uporabe obnovljivih virov energije pa bi 
postali težje dosegljivi. Uporaba CER in 
ERU bi morala biti skladna s ciljem, ki ga 
je določila Skupnost, po katerem bi se do 
leta 2020 20 % energije proizvajalo iz 
obnovljivih virov, obenem pa bi se 
spodbujali energetska učinkovitost, 
inovacije in tehnološki razvoj. Če je 
uporaba CER in ERU skladna z 
uresničevanjem teh ciljev, je treba 
predvideti možnost sklenitve sporazumov s 
tretjimi državami, da se zagotovijo 
spodbude za zmanjšanje emisij v teh 
državah, kar prispeva k dejanskem 
dodatnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov, hkrati pa spodbuja inovacije v 
podjetjih s sedežem v Skupnosti in 
tehnološki razvoj v tretjih državah. Takšne 
sporazume lahko ratificira več držav. Ko 
bo Skupnost sklenila zadovoljiv 
mednarodni sporazum, bo treba povečati 
dostop tretjih držav do dobropisov iz 
projektov in istočasno povečati stopnjo 
zmanjšanja emisij, ki jo je treba doseči 
prek sistema Skupnosti. Vseeno pa ne bi 
smeli biti na voljo dobropisi za projekte 
mehanizma čistega razvoja in mehanizma 
skupnega izvajanja v panogah, kjer 
obstaja tveganje prepuščanja ogljika.

Predlog spremembe 11
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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) V Direktivi 2003/96/ES z dne 
27. oktobra 2003 o prestrukturiranju 
okvira Skupnosti za obdavčitev 
energentov in električne energije1 je 
opredeljeno, da je letalstvo energetsko 
intenzivna industrijska panoga. Ker 
drugega primernega goriva ni na voljo, je 
letalstvo povsem odvisno od kerozinskega 
goriva in ima visoke stroške zmanjševanja 
emisij. Zmožnost letalskih operaterjev, da 
stroške pravic v zvezi z emisijami ogljika 
prenesejo na potrošnike, je omejena.
Skupnost in njene države članice si morajo 
nadalje prizadevati za dosego sporazuma o 
globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva. Dokler ne 
bo sklenjen mednarodni sporazum o 
mednarodnih ukrepih za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov v zvezi z 
letalstvom, obstaja resno tveganje 
nepravilnosti v prometu in povečanja 
emisij CO2, zlasti če se za ta sektor v 
sistemu EU za trgovanje z emisijami 
uporabi visoka stopnja pravic za dražbo. 
Stopnja pravic za dražbo v letalstvu bi 
morala odražati tveganje povečanja emisij 
CO2 in vpliv sistema za trgovanje z 
emisijami na konkurenčnost v letalstvu v 
Evropski uniji.
_______________
1 UL L 283, 31.10.03, str. 51.

Obrazložitev

Glede na poseben značaj letalskega sektorja je njegova vključitev v sistem EU za trgovanje z 
emisijami odvisna tudi od sedanje revizije direktive 2003(87)ES v skladu s predlogom 
Komisije ES(2006)0818. O stopnji pravic za dražbo v letalstvu v okviru splošne revizije se 
odloči po temeljiti raziskavi učinkov povečanja emisij CO2 in vpliva na konkurenčnost 
letalstva EU, kar je trenutno predmet študije Evropske komisije.

Predlog spremembe 12
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – podtočka (b) 
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3, točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov;

(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov ali 
posodobljeno dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov zaradi spremenjene 
narave ali delovanja naprave, zaradi 
njene razširitve ali zaradi fizične 
spremembe, ki je povzročila znatno 
povečanje zmogljivosti obstoječe naprave;

Obrazložitev

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, bi morali glede na načelo nediskriminacije vsi 
proizvajalci, ko dobijo nove naprave ali ko povečajo zmogljivost obstoječih, prejeti 
primerljivo vsoto brezplačnih pravic na podlagi cilja učinkovitosti (tj. referenčna vrednost), 
medtem ko predlog Komisije omejuje brezplačno dodeljevanje v prvem primeru. 

Ta predlog spremembe spodbuja zaprtje zastarelih in neučinkovitih naprav in prenos 
proizvodnje na centralizirano sodobno enoto, ki uporablja ekonomijo obsega za obvladovanje 
zahtevanih velikih naložb.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3, točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) 'kurilna naprava' pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva 
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ter v kateri 
se izvajajo druge neposredno s tem 
povezane dejavnosti, vključno s čiščenjem 
odpadnih plinov;

(t) 'kurilna naprava' pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva 
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ter v kateri 
se izvajajo druge neposredno s tem 
povezane dejavnosti, vključno s čiščenjem 
odpadnih plinov; postopki recikliranja, kot 
so določeni v prilogi IIb direktive 
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91/156/EGS, so izvzeti iz te opredelitve;

Obrazložitev

Spodbujanje reciklaže je eden izmed ciljev podnebnega svežnja EU. Zato je postopke 
reciklaže nesmiselno vključiti v sistem, ki bi jih kaznoval.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3, točka u a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ua)  „začasno potrjeno zmanjšanje 
emisije“ ali „tCER“ pomeni enoto, izdano 
zaradi projekta vnovičnega pogozdovanja 
ali pogozdovanja, ki se izteče ob koncu 
obdobja, ki sledi obdobju, v katerem je 
bila izdana, v skladu s členom 12 
Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah,

Obrazložitev

Tveganje nestalnosti v gozdovih se obravnava v postopku CDM z uvedbo začasnih 
dobropisov; podrobna pravila so bila določena leta 2003 na konferenci strank v Milanu 
(Odločba 19/CP.9).

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3, točka u b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ub) „panoge ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2“, 
pomenijo panoge, opredeljene v skladu s 
členom 10a(9);
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Obrazložitev

Pojasnilo o izpostavljenih panogah s sklicevanjem na merila in novo Prilogo Ia (novo).

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glede naprav, ki so v sistem Skupnosti 
vključene šele od leta 2013 naprej, države 
članice zagotovijo, da upravljavci takšnih 
naprav lahko predložijo ustreznemu 
pristojnemu organu neodvisno preverjene 
podatke o emisijah, da se upoštevajo pri 
količini izdanih pravic.

2. Glede naprav, ki so v sistem Skupnosti 
vključene šele od leta 2013 naprej, države 
članice zagotovijo, da upravljavci takšnih 
naprav predložijo ustreznemu pristojnemu 
organu ustrezno utemeljene in neodvisno 
preverjene podatke o emisijah, da se 
upoštevajo pri količini izdanih pravic.

Obrazložitev

To je obvezno, če se bodo za določanje skupne količine pravic upoštevali tovrstni podatki.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

3. Vsaj 50 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

Obrazložitev

Dražba pravic mora voditi v finančni prenos od industrij, ki onesnažujejo, v dejavnosti, ki 
razvijajo obnovljive vire energije ter skladiščijo ogljik ali preprečujejo zmanjševanje zalog 
ogljika.

Proces potrjevanja, ki izpolnjuje šest helsinških meril o trajnostnem razvoju, zlasti šesto 
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merilo, ki se nanaša na socialno-ekonomske koristi, bi moral biti glavni pogoj za nadaljnje 
izkoriščanje tropskih gozdov.

Gozdarstvo in lesna industrija v Evropski uniji nadomestita od 10 do 20 % emisij 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(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 
panog s področja uporabe te direktive za 
zmanjšanje emisij in prilagoditev, vključno 
s sodelovanjem v pobudah v okviru 
Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo in evropskih 
tehnoloških platform;

Obrazložitev

Ker je ena od osnovnih predpostavk sistema Skupnosti ta, da lahko naprave, ki vanj sodijo, 
znatno prispevajo k ciljem EU glede zmanjšanja emisij, je treba prihodke od teh naprav 
nameniti za uresničevanje omenjenih ciljev. Tehnološke platforme EU so uspešen instrument 
in bi jih bilo treba okrepiti.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov;
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Obrazložitev

Ker je ena od osnovnih predpostavk sistema Skupnosti ta, da lahko naprave, ki vanj sodijo, 
znatno prispevajo k ciljem EU glede zmanjšanja emisij, je treba prihodke od teh naprav 
nameniti za uresničevanje omenjenih ciljev. Tehnološke platforme EU so uspešen instrument 
in bi jih bilo treba okrepiti.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah, 
predvsem z razvojem potrjevanja, in tudi 
za dodatne ukrepe držav članic ali 
njihovih regij za izboljšanje prispevka 
gozdov in rabe lesa pri boju proti 
segrevanju ozračja s sočasnim 
ohranjanjem drugih funkcij gozda;

Obrazložitev

Dražba pravic mora voditi v finančni prenos od industrij, ki onesnažujejo, v dejavnosti, ki 
razvijajo obnovljive vire energije ter skladiščijo ogljik ali preprečujejo zmanjševanje zalog 
ogljika.

Proces potrjevanja, ki izpolnjuje šest helsinških meril o trajnostnem razvoju, zlasti šesto 
merilo, ki se nanaša na socialno-ekonomske koristi, bi moral biti glavni pogoj za nadaljnje 
izkoriščanje tropskih gozdov.

Gozdarstvo in lesna industrija v Evropski uniji nadomestita od 10 do 20 % emisij 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – točka (g a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) financiranje raziskav in razvoja na 
področju energetske učinkovitosti in čistih 
tehnologij v sektorjih, ki so zajeti v tej 
direktivi.

Obrazložitev

Prihodke od dražbe je treba načeloma uporabiti za ustvarjanje nizkoogljičnih panog v 
prihodnosti, in sicer s ponovnim vlaganjem v zadevne panoge.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaj 50 % prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic iz odstavka 2, se uporabi za 
financiranje zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, preprečevanje 
krčenja gozdov in slabšanju okolja ter 
prilagajanje podnebnim spremembam.

Obrazložitev

Prihodke od dražbe pravic je treba uporabiti za boj proti podnebnim spremembam, tako za 
blažitev in prilagajanje kot za subvencije za sofinanciranje potrebnih naložb, zlasti za družine 
z nizkimi prihodki. Vsaj polovico prihodkov bi morali nameniti blažilnim ukrepom, 
prilagajanju ter preprečevanju krčenja gozdov in slabšanju okolja v državah v razvoju.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice vključijo informacije o 4. Države članice vključijo informacije o 



AD\741397SL.doc 21/44 PE406.161v04-00

SL

uporabi prihodkov za posamezen namen v 
poročila, predložena v skladu z Odločbo št. 
2004/280/ES.

uporabi prihodkov za posamezen namen v 
poročila, predložena v skladu z Odločbo št. 
2004/280/ES, s poudarkom na notranjem 
trgu, državni pomoči in vprašanjih 
konkurence.
Komisija Evropskemu parlamentu letno 
poroča o uporabi prihodkov, zlasti o 
učinkih na notranji trg, državno pomoč in 
konkurenco.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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, 
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)].

5. Komisija do 31. decembra 2009 predloži
Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje časovni 
načrt, upravljanje in druge vidike dražbe, 
po potrebi tudi predlog direktive. Cilj tega 
predloga je zagotoviti odprto, pregledno in 
nediskriminatorno izvedbo dražbe. Dražbe 
se oblikujejo tako, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozijo delovanja dražbe ali ciljev glede 
podnebnih sprememb, ki utemeljujejo 
sprejetje predloga. Predlog mora biti torej 
dovolj natančen, med drugim tudi glede 
časovnega načrta in pogostosti dražb v 
državah članicah, ter ustrezno oblikovan, 
da obravnava morebitne posledice dražb, 
zlasti v zvezi z:
– špekulativnimi dejanji,
– čezmejnimi učinki konkurence,
– učinki med panogami,
– konkurenčnostjo evropskih podjetij in 

industrije, zlasti malih in srednje 
velikih podjetij,
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– inflacijskim pritiskom in
– družbenogospodarskimi učinki.
Dejansko delovanje dražb je pomemben 
del revidiranega predloga sistema EU za 
trgovanje z emisijami, zato se zanj 
uporablja postopek soodločanja.

Obrazložitev

Komisija predlaga, da se bistveni element razširjenega sistema trgovanja z emisijami 
obravnava po postopku komitologije. Bolje bi bilo, če bi Komisija predstavila predlog po 
postopku soodločanja, a ker tega ni storila, je treba določiti merila, ki jih mora Komisija pri 
določanju načina dražbe spoštovati.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 1 – pododstavek 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. Polno usklajeni ukrepi na ravni 
Skupnosti za dodelitev pravic iz odstavkov 
2 do 6 in 8 se sprejmejo do 30. junija 2011.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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)].

črtano

Predlog spremembe 27
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
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. 

Ukrepi iz prvega pododstavka, med 
drugim ob upoštevanju emisijskih 
procesov, zagotovijo, da se dodelitev 
opravi na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij z 
uporabo panožnih referenčnih vrednosti
in ob upoštevanju najučinkovitejših 
tehnologij, nadomestkov, alternativnih 
proizvodnih postopkov, soproizvodnje,
uporabe biomase ter zajemanja in 
shranjevanja toplogrednih plinov v vsakem 
sektorju, ter da ne spodbuja povečanja 
emisij. Pravice v zvezi z morebitno 
proizvodnjo električne energije s strani 
novih udeležencev se ne dodelijo 
brezplačno, z izjemo elektrike, proizvedene 
z odpadnimi plini pri industrijski 
proizvodnji, ki jo bo upravljavec potrošil 
pri tistih proizvodnih postopkih, kjer se 
dodelitev njemu določi glede na panožne 
referenčne vrednosti, dogovorjene za te 
proizvodne postopke. 

Komisija zagotovi, da se nepotrebni 
stroški ne prenesejo na končnega 
potrošnika.

Obrazložitev

Obstajajo velike možnosti, da dražba pravic povzroči gospodarsko škodo za predelovalno 
industrijo, ne da bi prinesla okoljske koristi, ki so odvisne le od spoštovanja ciljev zmanjšanja 
emisij. Zato bi jo bilo treba uvesti le, če bi bila globalno usklajena z mednarodnim 
sporazumom ali bi se ji dodal vsaj primeren mehanizem za prilagajanje na mejah. Z 
določitvijo referenčne vrednosti v skladu z najboljšo razpoložljivo tehnologijo je ekonomska 
spodbuda za zmanjšanje emisij z odpravo neučinkovite proizvodnje in uporabo najvišjih 
tehničnih standardov še vedno enaka. 

Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije prispeva 
k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. Elektrika, ki je proizvedena v teh posebnih 
razmerah, mora biti izključena iz dražbe in vključena v isto metodologijo dodeljevanja, kot 
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velja za ustrezne naprave proizvajalca teh plinov. To ustreza glavni vsebini točke 92 
sporočila Komisije KOM(2008)830.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum in/ali mednarodne 
sporazume med panogami o podnebnih 
spremembah, ki vodijo 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.

Pogajalski mandat Komisije za 
mednarodne sporazume temelji na 
podrobni oceni učinka morebitnih 
posledic na podjetja s sedežem v Evropski 
uniji in je skladen z merili iz Priloge Ia.

Obrazložitev

Komisija bi se morala osredotočiti na sprejemanje merljivih in preverljivih mednarodnih 
sporazumov med panogami; to je edini način, da se izogne povečanju emisij CO2 in 
nepravični konkurenci, ki ni naklonjena panogam v EU.

Predlog spremembe 29

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 za proizvodnjo električne energije 
s strani novih udeležencev se ne dodelijo 
brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, z 
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izjemo elektrike, proizvedene z odpadnimi 
plini pri industrijski proizvodnji, ki jo bo 
upravljavec potrošil pri tistih proizvodnih 
postopkih, kjer se dodelitev njemu določi 
glede na panožne referenčne vrednosti, 
dogovorjene za te proizvodne postopke.

Obrazložitev

Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije prispeva 
k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. Elektrika, ki je proizvedena v teh posebnih 
razmerah, mora biti izključena iz dražbe in vključena v isto metodologijo dodeljevanja, kot 
velja za ustrezne naprave proizvajalca teh plinov. To ustreza glavni vsebini točke 92 
sporočila Komisije KOM(2008)830.

Predlog spremembe 30

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 za proizvodnjo električne energije 
s strani novih udeležencev se ne dodelijo 
brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen za električno energijo, proizvedeno 
iz odpadnih plinov pri postopkih 
industrijske proizvodnje.

Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo 
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin, po istih načelih dodelitve pravic, kot 
veljajo za tisto napravo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predhodnega predloga spremembe člena 10a(1).

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 7
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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.

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, količino, določeno v 
skladu z ukrepi iz odstavkov 1, po potrebi 
ob upoštevanju izida mednarodnih 
pogajanj, nato pa se brezplačna dodelitev 
vsako leto zmanjšuje za enak znesek do 
ukinitve brezplačne dodelitve pravic leta 
2020.
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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. 

8. Glede na člen 10b se leta 2013 in v 
vsakem nadaljnjem letu napravam v 
panogah, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice v višini 100 odstotkov 
količine, določene v skladu z odstavki 2 do 
6.

Obrazložitev

Učinkovitost sistema trgovanja pri zmanjšanju emisij je odvisna le od števila pravic v sistemu.
Način, kako se te pravice končno dodelijo – prek dražbe ali z uporabo referenčnih vrednosti –
ne vpliva na celotno količino pravic in zato ne vpliva na okoljski izid, za katerega si prizadeva 
sistem. V zvezi z zmanjševanjem emisij je torej brezplačna dodelitev enako učinkovita kot 
dražba, medtem ko pomeni nižje stroške za gospodarstvo.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 1
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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.

9. Komisija do 30. januarja 2010 in vsaka
štiri leta po tem datumu določi panoge iz 
odstavka 8.

Obrazložitev

Čim prej je treba določiti sektorje, kjer obstaja tveganje povečanja emisij CO2, in primerne 
ukrepe. Ponovno ovrednotenje posameznih sektorjev vsaka tri leta bo po nepotrebnem 
povzročilo negotovost, kar škoduje naložbam.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija predloži Parlamentu in Svetu 
predlog v zvezi s panogami iz odstavka 8. 
Treba se je posvetovati z vsemi ustreznimi 
socialnimi partnerji.

Obrazložitev

Seznam industrijskih panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, je treba 
pregledati leta 2016 in po potrebi uresničiti rezultate do leta 2020. Ta postopek zagotavlja 
maksimalno varnost načrtovanja in z gotovostjo preprečuje povečanje emisij.

Zadevne zainteresirane strani morajo biti vključene v postopek odločanja. 

Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju. Pri 
določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij CO2, temveč 
regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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)].

črtano

Obrazložitev

Seznam industrijskih panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, je treba 
pregledati leta 2016 in po potrebi uresničiti rezultate do leta 2020. Ta postopek zagotavlja 
maksimalno varnost načrtovanja in z gotovostjo preprečuje povečanje emisij.

Zadevne zainteresirane strani morajo biti vključene v postopek odločanja. 

Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju. Pri 
določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij CO2, temveč 
regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsako leto lahko na podlagi novih tržnih 
informacij vsaka panoga, ki ni vključena 
v Prilogo I, zahteva od Komisije, da 
ponovno oceni, ali v tej panogi obstaja 
tveganje povečanja emisij CO2.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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: 

Komisija pri določanju panog iz odstavka 
8 upošteva, kolikšna je verjetnost za 
zadevno panogo ali del panoge, da brez 
izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic prek cen proizvodov, 
donosnosti ali priložnosti za naložbe v isti 
panogi ali podpanogi v tretjih državah, ki 
ne predpisujejo primerljivih omejitev 
emisij. Komisija upošteva med drugim 
naslednja merila:

Obrazložitev

Zaradi pravne in gospodarske varnosti bi bilo treba obdobje podaljšati na pet let, datum prve 
ocene pa bi moral biti 30. junij 2009. Zelo težko je napovedati učinek, ki ga bo imel revidiran 
sistem trgovanja z emisijami na predelovalno industrijo, zajeto v sistemu EU. Če bi tržne 
informacije pokazale, da je prišlo do povečanja emisij CO2 v panogah, za katere doslej to ni 
bilo pričakovano, bi morali imeti pripravljeno rešitev, pri čemer ne bi bilo treba čakati na 
naslednji petletni pregled. Predlog spremembe zagotavlja upoštevanje prihodnje tržne 
strukture ter intenzivnosti emisij CO2 in stroškov prevoza (ključni dejavnik, ko gre za celotno 
vprašanje povečanja emisij ogljika).
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje; 

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje v 
industrijskih panogah z visokimi 
emisijami CO2 na enoto prodaje;

Obrazložitev

Zaradi pravne in gospodarske varnosti bi bilo treba obdobje podaljšati na pet let, datum prve 
ocene pa bi moral biti 30. junij 2009. Zelo težko je napovedati učinek, ki ga bo imel revidiran 
sistem trgovanja z emisijami na predelovalno industrijo, zajeto v sistemu EU. Če bi tržne 
informacije pokazale, da je prišlo do povečanja emisij CO2 v panogah, za katere doslej to ni 
bilo pričakovano, bi morali imeti pripravljeno rešitev, pri čemer ne bi bilo treba čakati na 
naslednji petletni pregled. Predlog spremembe zagotavlja upoštevanje prihodnje tržne 
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strukture ter intenzivnosti emisij CO2 in stroškov prevoza (ključni dejavnik, ko gre za celotno 
vprašanje povečanja emisij ogljika).

Predlog spremembe 39

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij, s stroški naložbe, ki ne bi 
pomenili znatnega zmanjšanja 
konkurenčnosti in/ali tržnega deleža 
zaradi naprav v tretjih državah, ki ne 
predpisujejo primerljivih omejitev emisij 
CO2;

Obrazložitev

Seznam industrijskih panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, je treba 
pregledati leta 2016 in po potrebi uresničiti rezultate do leta 2020. Ta postopek zagotavlja 
maksimalno varnost načrtovanja in z gotovostjo preprečuje povečanje emisij.

Zadevne zainteresirane strani morajo biti vključene v postopek odločanja. 

Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju. Pri 
določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij CO2, temveč 
regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(c) trenutne in prihodnje tržne strukture, 
zadevnega geografskega in proizvodnega 
trga, zaposlenosti in gospodarske 
relevantnosti, izpostavljenosti panog 
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mednarodni konkurenci ter svetovnih cen 
in med drugim prevoznih stroškov, 
vključno z neposrednimi in posrednimi 
stroški CO2;

Obrazložitev

Seznam industrijskih panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, je treba 
pregledati leta 2016 in po potrebi uresničiti rezultate do leta 2020. Ta postopek zagotavlja 
maksimalno varnost načrtovanja in z gotovostjo preprečuje povečanje emisij.

Zadevne zainteresirane strani morajo biti vključene v postopek odločanja. 

Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju. Pri 
določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij CO2, temveč 
regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah, ter njihovega vpliva na 
konkurenčnost panog, vključenih v sistem 
za trgovanje z emisijami.

Obrazložitev

Seznam industrijskih panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, je treba 
pregledati leta 2016 in po potrebi uresničiti rezultate do leta 2020. Ta postopek zagotavlja 
maksimalno varnost načrtovanja in z gotovostjo preprečuje povečanje emisij.

Zadevne zainteresirane strani morajo biti vključene v postopek odločanja. 

Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju. Pri 
določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij CO2, temveč 
regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost.
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) neposrednega in posrednega vpliva 
pričakovanega povečanja cen energije ter 
nekaterih surovin zaradi politike, 
povezane s podnebnimi spremembami; 

Predlog spremembe 43

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Article 10a – paragraph 9 – subparagraph 3 – point d b (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) stranskih učinkov na družbo zaradi 
prenosa stroškov na končnega 
uporabnika.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi cene ogljika ali vpliva na donosnost 
zadevnih panog.
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Obrazložitev

Zaradi pravne in gospodarske varnosti bi bilo treba obdobje podaljšati na pet let, datum prve 
ocene pa bi moral biti 30. junij 2009. Zelo težko je napovedati učinek, ki ga bo imel revidiran 
sistem trgovanja z emisijami na predelovalno industrijo, zajeto v sistemu EU. Če bi tržne 
informacije pokazale, da je prišlo do povečanja emisij CO2 v panogah, za katere doslej to ni 
bilo pričakovano, bi morali imeti pripravljeno rešitev, pri čemer ne bi bilo treba čakati na 
naslednji petletni pregled. Predlog spremembe zagotavlja upoštevanje prihodnje tržne 
strukture ter intenzivnosti emisij CO2 in stroškov prevoza (ključni dejavnik, ko gre za celotno 
vprašanje povečanja emisij ogljika).

Predlog spremembe 45

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 b – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in glede na to, v kakšnem obsegu 
je ta sporazum skladen z merili iz Priloge 
Ia, najkasneje januarja 2010 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu predlog 
za panoge ali dele panog, kjer obstaja 
tveganje povečanja emisij CO2. Panoge 
ali deli panog se opredelijo v dogovoru s 
socialnimi partnerji, zadevnimi
zainteresiranimi stranmi ter Evropskim 
parlamentom in Svetom ob upoštevanju 
možnosti, da mednarodni sporazum z 
obveznim zmanjšanjem emisij ogljika ni 
bil sklenjen.

Obrazložitev

Treba je določiti datume, da se zagotovi predvidljivost za industrijske panoge, v katerih 
obstaja tveganje povečanja emisij CO2.

Končni mednarodni sporazum mora biti merljiv in preverljiv ter mora zagotoviti takšno 
zmanjšanje emisij, kot je predlagala Komisija.

Parlament in Svet morata biti obveščena in morata dati soglasje o predlogu Komisije, panoge 
in deli panog, kjer obstaja tveganje povečanja emisij CO2, pa se opredelijo v dogovoru z 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi.
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Predlog spremembe 46

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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 je ob 
upoštevanju obveznih izvedbenih določb 
ključnega pomena pri proučevanju
ustreznih ukrepov in panog, izpostavljenih 
visokemu tveganju povečanja emisij CO2 
v skladu s členom 10a(8) in (9).

Predlog spremembe 47

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic.

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic in 
morebitne preostale pravice ali enak 
znesek preda pristojnim organom. 
Komisija spremlja izvajanje na nacionalni 
ravni in zagotovi pravilno izvajanje 
predpisov o državni pomoči in 
konkurenci, zlasti da prepreči zlorabo 
prevladujočega položaja. Komisija zato 
vsake tri mesece objavi cene energetskih 
proizvodov za končnega potrošnika, 
razdeljene med podjetja, panoge in države 
članice. Komisija mora pri objavi cen 
ločeno opredeliti in navesti sestavino EU 
ETS v končni ceni za potrošnika.
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Predlog spremembe 48

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokler ne začne veljati sporazum o 
podnebnih spremembah in pred uporabo 
odstavkov 3 in 4 člena 28, se uporabljajo 
odstavki 2 do 7 tega člena.

1. Dokler ne začne veljati sporazum o 
podnebnih spremembah ali kateri koli 
mednarodni sporazum med panogami in 
pred uporabo odstavkov 3 in 4 člena 28, se 
uporabljajo odstavki 2 do 7 tega člena. 
Dobropisi mehanizma čistega razvoja in 
skupnega izvajanja, ki izhajajo iz 
projektov v panogah, izpostavljenih 
povečanju emisij CO2, se izključijo iz 
uporabe tega člena.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale. 

7. Ko se mednarodni sporazum ali 
mednarodni sporazumi med panogami o 
podnebnih spremembah dosežejo, se v 
sistem EU za trgovanje z emisijami 
sprejemajo le enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) od tretjih držav, ki so 
sporazum ratificirale. 

Predlog spremembe 50

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupnost in njene države članice odobrijo 
le projektne dejavnosti, v katerih imajo vsi 
projektni udeleženci sedež bodisi v državi, 
ki je sklenila mednarodni sporazum v zvezi 
s takšnimi projekti, bodisi v državi ali 
podzvezni ali regionalni enoti, ki je 
povezana s sistemom Skupnosti v skladu s 
členom 25.

Skupnost in njene države članice odobrijo 
le projektne dejavnosti, v katerih imajo vsi 
projektni udeleženci sedež bodisi v državi, 
ki je sklenila mednarodni sporazum v zvezi 
s takšnimi projekti, bodisi v državi ali 
podzvezni ali regionalni enoti, ki je 
povezana s sistemom Skupnosti v skladu s 
členom 25. Dobropisi mehanizma čistega 
razvoja in skupnega izvajanja, ki izhajajo 
iz projektov v panogah, izpostavljenih 
povečanju emisij CO2, se izključijo iz 
uporabe tega člena.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/87/ES
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme uredbo za spremljanje 
in poročanje o emisijah ter, če je ustrezno, 
podatkih o dejavnostih, iz dejavnosti, 
naštetih v Prilogi I, ki temeljijo na načelih 
za spremljanje in poročanje, določenih v 
Prilogi IV, ter podrobno opredeli 
potenciale globalnega segrevanja ozračja 
za posamezne toplogredne pline in zahteve 
za spremljanje in poročanje o emisijah za 
te pline.

1. Komisija do 31. decembra 2011 sprejme 
uredbo za spremljanje emisij in poročanje 
o njih ter po potrebi o podatkih o 
dejavnostih iz dejavnosti, naštetih v Prilogi 
I, ki temeljijo na načelih za spremljanje in 
poročanje, določenih v Prilogi IV, ter 
podrobno opredeli potenciale globalnega 
segrevanja ozračja za posamezne 
toplogredne pline in zahteve za spremljanje 
in poročanje o emisijah za te pline.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/87/ES
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uredba lahko upošteva najbolj točne in 2. Uredba upošteva najbolj točne in 
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najnovejše znanstvene dokaze, ki so na 
voljo, zlasti s strani IPCC, in lahko tudi 
podrobno opredeli zahteve za upravljavce 
glede poročanja o emisijah, povezanih s 
proizvodnjo blaga v energetsko intenzivnih 
panogah, ki so lahko podvržene 
mednarodni konkurenci, ter zahtevo, da 
takšne informacije preverijo neodvisni 
izvajalci.

najnovejše znanstvene dokaze, ki so na 
voljo, zlasti s strani IPCC, in tudi podrobno 
opredeli zahteve za upravljavce glede 
poročanja o emisijah, povezanih s 
proizvodnjo blaga v energetsko intenzivnih 
panogah, ki so lahko podvržene 
mednarodni konkurenci, ter zahtevo, da 
takšne informacije preverijo neodvisni 
izvajalci. Uredba podrobno opredeljuje 
tudi zahteve glede poročanja, ki veljajo za 
finančne institucije, udeležene pri 
trgovanju z emisijami.

Te zahteve lahko zajemajo poročanje o 
ravneh emisij iz proizvodnje električne 
energije, ki jo zajema sistem Skupnosti v 
povezavi s proizvodnjo takšnega blaga.

Te zahteve zajemajo poročanje o ravneh 
emisij iz proizvodnje električne energije, ki 
jo zajema sistem Skupnosti v povezavi s 
proizvodnjo takšnega blaga.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/87/ES
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija vsaki dve leti po sprejetju te 
direktive pripravi poročilo, v katerem 
oceni, kako je izvajanje obveznosti držav 
članic iz te direktive vplivalo na 
konkurenco na nacionalni ravni, ravni 
Skupnosti in mednarodni ravni.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13
Direktiva 2003/87/ES
Člen 15 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme uredbo za preverjanje 
poročil o emisijah in akreditacijo 
preveriteljev, ki določa ustrezne pogoje za 

Komisija do 30. junija 2010 sprejme 
uredbo za preverjanje poročil o emisijah in 
akreditacijo preveriteljev, ki določa 
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akreditacijo, vzajemno priznavanje in 
preklic akreditacije za preveritelje ter za 
nadzor in medsebojni pregled.

ustrezne pogoje za akreditacijo, vzajemno 
priznavanje in preklic akreditacije za 
preveritelje ter za nadzor in medsebojni 
pregled.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24a – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih
upravljajo države članice in ki zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti.

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti. Komisija izključi dobropise 
mehanizma čistega razvoja in skupnega 
izvajanja, ki izhajajo iz projektov v 
panogah, izpostavljenih povečanju emisij 
CO2.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
50 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 25 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
neizogibnih emisij ogljikovega dioksida iz 
surovin in emisij iz biomase ter ki so 
predmet ukrepov, ki bodo dosegli 
enakovreden prispevek k zmanjšanju 
emisij, če zadevna država članica upošteva 
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naslednje pogoje:

Obrazložitev

Da bi zmanjšali administrativno breme za mala in srednje velika podjetja, preprečili odvečne 
upravne stroške in birokracijo ter spodbudili učinkovitost sistema, bi morale imeti male 
naprave možnost izstopa iz sistema, če bodo veljali enakovredni ukrepi. Za zdaj je tretjina 
vseh naprav, ki so zajete v sistemu, malih naprav, ki skupaj povzročijo le 2 % vseh 
zabeleženih emisij.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez neizogibnih 
emisij ogljikovega dioksida iz surovin in
emisij iz biomase;

Obrazložitev

Da bi zmanjšali administrativno breme za mala in srednje velika podjetja, preprečili odvečne 
upravne stroške in birokracijo ter spodbudili učinkovitost sistema, bi morale imeti male 
naprave možnost izstopa iz sistema, če bodo veljali enakovredni ukrepi. Za zdaj je tretjina 
vseh naprav, ki so zajete v sistemu, malih naprav, ki skupaj povzročijo le 2 % vseh 
zabeleženih emisij.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
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emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

neizogibnih emisij ogljikovega dioksida iz 
surovin in emisij iz biomase ali če 
enakovredni ukrepi niso več vzpostavljeni, 
potrdi, da bo naprava ponovno vključena v 
sistem;

Obrazložitev

Da bi zmanjšali administrativno breme za mala in srednje velika podjetja, preprečili odvečne 
upravne stroške in birokracijo ter spodbudili učinkovitost sistema, bi morale imeti male 
naprave možnost izstopa iz sistema, če bodo veljali enakovredni ukrepi. Za zdaj je tretjina 
vseh naprav, ki so zajete v sistemu, malih naprav, ki skupaj povzročijo le 2 % vseh 
zabeleženih emisij.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditve, ki se uporabljajo po sklenitvi 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah

Prilagoditve, ki se uporabljajo po sklenitvi 
prihodnjega mednarodnega sporazuma 
in/ali mednarodnih sporazumov med 
panogami o podnebnih spremembah

Predlog spremembe 60

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4. 

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum in/ali mednarodne sporazume 
med panogami o podnebnih spremembah, 
ki do leta 2020 vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki 
presegajo najnižje ravni zmanjšanja, o 
katerih se je dogovoril Evropski svet, se 
uporabljajo odstavki 2, 3 in 4. 
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Predlog spremembe 61

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 Komisija 
Parlamentu in Svetu predloži zakonodajni 
predlog, ki vključuje nadaljnje zmanjšanje 
količine pravic Skupnosti leta 2020 na 
podlagi mehanizma linearnega faktorja in 
ob upoštevanju skupnega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum.

Obrazložitev

Odzivi na sklepe pogajanj o mednarodnem sporazumu niso samodejni, temveč morajo biti 
rezultat politične ocene in sklepa.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, razen dobropise 
mehanizma čistega razvoja in skupnega 
izvajanja, ki izhajajo iz projektov v 
panogah, izpostavljenih povečanju emisij 
CO2, odobrene v skladu z odstavkom 4, iz 
tretjih držav, ki so sklenile mednarodni 
sporazum, največ do polovice zmanjšanja, 
ki se odvija v skladu z odstavkom 2.
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Predlog spremembe 63

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a

Poročilo Komisije

Komisija vsako leto predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o 
vzpostavitvi in delovanju spremenjenega 
sistema EU za trgovanje z emisijami. Prvo 
poročilo se predloži…*. 
* eno leto po dnevu začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia
Minimalne zahteve za mendnarodne 

dogovore
Mednarodni sporazum, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, kjer je veliko tveganje za 
povečanje emisij CO2, ali mednarodni 
sporazum za posamezne sektorje o takih 
industrijskih panogah, mora izpolnjevati 
vsaj naslednja merila, da bi ustvaril enake 
konkurenčne pogoje za takšne 
industrijske panoge:
(i) udeležba držav, ki predstavljajo 
kritično maso, mora predstavljati najmanj 
85 % proizvodnje,
(ii) sodelujoče države morajo imeti enake 
cilje v zvezi z emisijami CO2,
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(iii) podobni sistemi za zmanjšanje emisij 
z enakim učinkom morajo uporabljati vse 
vse sodelujoče države ali države z 
drugačnimi cilji emisij CO2 v panogah, ki 
so zajeti v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami,
(iv) konkurenčni materiali morajo biti 
predmet enakih omejitev, pri tem pa je 
treba upoštevati vidike življenjskega cikla,
(v) izvajanje učinkovitega mednarodnega 
sistema spremljanja in preverjanja.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 10b.
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