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Predlog spremembe 44
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), je doseči 
ustalitev koncentracije toplogrednih plinov 
v ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem. 
Za dosego tega cilja povišanje svetovne 
letne povprečne temperature površja ne 
sme preseči predindustrijske ravni za več 
kot 2 °C. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. To zahteva večja 
prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih držav ter spodbujanje 
sodelovanja držav v razvoju v postopku za 
zmanjšanje emisij.

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), je doseči 
ustalitev koncentracije toplogrednih plinov 
v ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem. 
Za dosego tega cilja povišanje svetovne 
letne povprečne temperature površja ne 
sme preseči predindustrijske ravni za več 
kot 2 °C. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. To zahteva večja 
prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih in novo 
industrializiranih držav ter spodbujanje 
sodelovanja držav v razvoju v postopku za 
zmanjšanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Glede na vedno večji delež emisij v novo industrializiranih državah je treba določiti cilj 
zagotavljanja njihovega sodelovanja, ne pa le cilja o spodbujanju njihovega sodelovanja.
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Predlog spremembe 45
Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), je doseči 
ustalitev koncentracije toplogrednih plinov 
v ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem. 
Za dosego tega cilja povišanje svetovne 
letne povprečne temperature površja ne 
sme preseči predindustrijske ravni za več 
kot 2 °C. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. To zahteva večja 
prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih držav ter spodbujanje 
sodelovanja držav v razvoju v postopku za 
zmanjšanje emisij.

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), je doseči 
ustalitev koncentracije toplogrednih plinov 
v ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem. 
Za dosego tega cilja povišanje svetovne 
letne povprečne temperature površja ne 
sme preseči predindustrijske ravni za več 
kot 2 °C. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. To zahteva večja 
prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih držav ter sodelovanje
držav v razvoju v postopku za zmanjšanje 
emisij.

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti cilj zagotavljanja sodelovanja držav v razvoju, ne pa le cilja o spodbujanju 
njihovega sodelovanja.
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Predlog spremembe 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

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. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
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 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij, vključno z mednarodnim letalskim 
in pomorskim prometom. Emisije 
mednarodnega pomorskega prometa je 
treba vključiti v Sistem EU za trgovanje z 
emisijami (EU ETS) do leta 2015, ali pa 
ga vključiti v predlog Sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o prizadevanju držav 
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, da do leta 2020 izpolnijo 
obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 47
Esko Seppänen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ker se ceno pravice za emisije doda 
ceni elektrike brez emisij, EU ETS opazno 
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povečuje cene vseh vrst elektrike. Poleg 
tega je strošek emisij CO2 prenesen preko 
cene energije na evropsko industrijo.

Or. en

Obrazložitev

Te težave nastajajo zaradi tržnega sistema določanja cen elektrike na debelo.

Predlog spremembe 48
Esko Seppänen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Ta direktiva bo zaradi sistema 
določanja cen elektrike na debelo novi 
začetek za naložbe v jedrske objekte brez 
emisij. 

Or. en

Obrazložitev

Sistem določanja cen elektrike daje prednost proizvodnji energije brez emisij. Cena vse 
elektrike se v praksi povečuje s ceno pravic za emisije in je neodvisna od proizvodnih stroškov 
ali uporabe pravic pri proizvodnji elektrike.

Predlog spremembe 49
Esko Seppänen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Da bi preprečili finančne zlorabe, v 
Sistem EU za trgovanje z emisijami ne 
sme priti do sekuritizacije pravic do emisij 
na finančnih trgih. V nasprotnem 
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primeru bi špekulacije povzročila velike 
težave pri določanju cen pravic in 
elektrike.

Or. en

Obrazložitev

Če se pravice do emisij sekuritizira, se iz nedavnih težav na hipotekarnem trgu v ZDA, kjer so 
bila drugorazredna hipotekarna posojila skupaj z drugimi vrednostnimi papirji zapakirana v 
tvegane svežnje, nismo ničesar naučili. Če se pravice do emisij prosto spremeni v finančne 
produkte, jih bodo tržne sile uporabile v špekulativne namene, da bi oblikovale pomanjkanje 
in dosegale finančne dobičke na škodo porabnikov elektrike, gospodinjstev in industrije.

Predlog spremembe 50
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005.

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005. Za EU ETS bi bilo 
primerno, da sprejme prehod na 25-
odstotno takojšnje znižanje emisij, da 
zmanjša prehod z 20 % na 30 %.

Or. en
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Predlog spremembe 51
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje
glede na leto 2005.

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005, in s tem več kot 30 % 
nižje glede na raven iz leta 1990.

Or. en

Obrazložitev

Običajno referenčno leto je leto 1990. Zato mora biti približen odstotek zmanjšanja CO2, ki 
bo dosežen z EU ETS leta 2020, naveden tudi v primerjavi z letom 1990. To ima za 
mednarodna pogajanja, kjer mora EU pokazati kaj je dosegla od leta 1990, poseben pomen. 
Evropska komisija je na zaslišanju Evropskega parlamenta 15. maja 2008 podala 30 %.

Predlog spremembe 52
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na mednarodno 
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morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005.

priznano osnovno kjotsko leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 15 % nižje 
glede na leto 2005.

Or. de

Obrazložitev

Skupna količina emisij torej ob 20-odstotnem zmanjšanju glede na leto 1990 znaša 4,65 
milijarde ton. Do leta 2020 bi naj sektorji, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami, 
zagotovili zmanjšanje v višini 2,67 milijarde ton. Izračun pokaže tudi, da je treba od 
sektorjev, vključenih v sistem trgovanja z emisijami, zahtevati 15-odstotno zmanjšanje emisij 
glede na leto 2005, kar je v nasprotju s trditvami Komisije.

Predlog spremembe 53
Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja.

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili posledice nevarne spremembe 
podnebja, če se druge razvite države 
zavežejo k primerljivemu zmanjšanju 
emisij, ekonomsko naprednejše države v 
razvoju pa sorazmerno prispevajo s 
svojimi odgovornostmi in lastnimi 
zmožnostmi. Treba je zagotoviti pravično 
delitev bremena med sistemom Skupnosti 
in drugimi gospodarskimi sektorji, ki 
temelji na znanstvenih dokazih.

Or. en



PE407.871v01-00 10/89 AM\728287SL.doc

SL

Obrazložitev

Vsako nadaljnje zmanjšanje v EU mora biti skladno z enakovrednimi ukrepi držav, kjer 
obstaja tveganje prepuščanja ogljika.

Predlog spremembe 54
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Iz dražbe pravic morajo biti izvzete 
zlasti energetsko intenzivne industrijske 
panoge. Ta določitev velja vsaj do 2020, 
na podlagi mednarodnega sporazuma pa 
tudi dlje.  Obseg brezplačnih dodelitev 
pravic ne sme biti omejen, temveč mora 
znašati 100 %. Zavezujoč izvzem 
energetsko intenzivnih industrijskih 
panog se opusti le, če bo mednarodni 
sporazum, ki bo nasledil kjotski sporazum, 
zagotovil enake konkurenčne pogoje za 
industrijsko proizvodnjo po vsem svetu.

Or. de

Obrazložitev

Energetsko intenzivne industrijske panoge zahtevajo zanesljivo podlago za načrtovanje in 
izvajanje investicij, ki zagotavljajo poštene možnosti na področju mednarodne konkurence.

Predlog spremembe 55
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Stoječa drevesa kot tudi les in njegovi 
derivati predstavljajo zelo pomemben vir 
skladiščenja in shranjevanja ogljika. 
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Poleg tega les omogoča boj proti učinkom 
tople grede, saj nadomešča fosilno 
energijo. Iz česar sledi, da gozdovi 
predstavljajo dejanske naravne 
rezervoarje ogljika, vendar se ta ogljik 
sprošča v ozračje, kadar so gozdovi 
izkrčeni in zažgani, zato je treba 
vzpostaviti mehanizme za varovanje 
gozdov, da se tako omili globalno 
segrevanje.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba rabe tal (npr. krčenje gozda v tropskih območjih) naj bi bila odgovorna za 20 % 
svetovnih emisij toplogrednih plinov. Letne svetovne emisije toplogrednih plinov, ki so 
povezane s krčenjem, same znašajo 6 milijard ton ekvivalenta CO2.

Samo v Franciji predstavlja skladiščenje 15,6 milijonov ton ogljika in zadržuje 10 % emisij 
toplogrednih plinov. Nadomestna vrednost je ocenjena na 14 milijonov ton ogljika. Brez 
gozda in lesa bi Francija oddajala 108 milijonov ton ogljika več, oziroma 20 % več.

Predlog spremembe 56
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Direktiva ne velja za obrate z letnimi 
emisijami do 25 000 ton CO2;

Or. de

Obrazložitev

Obrati, ki letno oddajo manj kot 25 000 ton CO2, prispevajo le majhen delež k skupnim 
industrijskim emisijam CO2, zato jih je smiselno izvzeti iz področja uporabe direktive. S tem 
se znatno zmanjša tudi upravna obremenitev srednje velikih obratov.
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Predlog spremembe 57
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Ob upoštevanju pomembnega 
potenciala, ki ga ima gozdarstvo pri 
omilitvi globalnega segrevanja, je treba 
oblikovati spodbude za povečevanje 
njegove vrednosti in njegovega razvoja, ob 
upoštevanju ostalih funkcij, ki jih 
izpolnjuje gozd.

Or. fr

Obrazložitev

Poročilo Medvladnega foruma o podnebnih spremembah za leto 2007 navaja, da: “so 
dolgoročne strategije za trajnostni razvoj gozdov namenjene ohranjanju ali povečanju 
gozdnih zalog ogljika, istočasno pa bo proizvodnja lesa, celuloznega lesa in lesa za energijo 
povzročila najpomembnejše koristi za blažitev.” Upoštevati je treba tudi resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2007, v kateri poziva Evropsko komisijo, da v 
sistemom trgovanja z emisijami vključi nekatere z gozdarstvom povezane dejavnosti.

Predlog spremembe 58
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Direktivo 2003/87/ES in Direktivo 
2004/101/ES, ki spreminja Direktivo 
2003/87/ES, je treba uskladiti z 
določbami, ki jih predvideva Kjotski 
protokol, in se nanašajo na dejavnosti, 
povezane z uporabo zemljišč, spremembo 
namembnosti zemljišč in gozdarstvom 
(LULUCF).

Or. fr
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Obrazložitev

Kjotski protokol določa količinske cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
industrializiranim državam, ki so navedene v prilogi B. Več členov se nanaša na dejavnosti 
LULUCF (iz angleščine "Land Use, Land Use Change and Forestry"), zlasti na 
pogozdovanje, ponovno pogozdovanje, krčenje gozdov, upravljanje gozdov, upravljanje 
kmetijskih zemljišč, upravljanje pašnikov in obnovo vegetacije.

Predlog spremembe 59
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Sistem EU za trgovanje z emisijami je 
treba popolnoma povezati s projektno 
zasnovanimi mehanizmi kjotskega 
protokola z vključevanjem dejavnosti 
LULUCF znotraj področja uporabe 
Direktive 2003/87/ES in Direktive 
2004/101/ES, ki spreminja Direktivo 
2003/87/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva 2004/101/ES z dne 27. oktobra 2004, ki spreminja Direktivo 2003/87/ES, iz svojega 
področja uporabe izključuje dejavnosti, povezane z gozdarstvom in kmetijstvom.

Gozdarska industrija in več okoljskih organizacij podpirajo vključevanje dejavnosti LULUCF 
v sistem EU za trgovanje z emisijami. Poudarjajo pomemben vpliv teh dejavnosti na 
podnebne spremembe: krčenje gozdov je dejansko odgovorno za 20 % svetovnih emisij 
toplogrednih plinov. Vključevanje teh dejavnosti bi bilo tudi način za spodbujanje 
trajnostnega razvoja v industrijsko nerazvitih državah.
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Predlog spremembe 60
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) Komisija bi morala preučiti načine 
vključevanja dejavnosti LULUCF v 
področje uporabe Direktive 2003/87/ES in 
Direktive 2004/101/ES, ki spreminja 
Direktivo 2003/87/ES, zaradi predlogov, 
ki so bili podani med balijsko konferenco, 
in zaradi tehničnega napredka. Komisija 
bi morala predložiti zakonodajni predlog 
za to področje Evropskemu parlamentu in 
Svetu najkasneje do konca leta 2008.

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere države članice so kritizirale Evropsko komisijo, da ni zadostno obrazložila svoje 
izbire za izključitev dejavnosti LULUCF, in obžalujejo njeno odločitev, saj je bila v sklepih 
Evropskega sveta z dne 9. marca 2007 in v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 15. 
novembra 2007 glede podnebne balijske konference Komisija pozvana, da preuči vključevanje 
dejavnosti LULUCF v sistem EU za trgovanje z emisijami. Vključevanje takšnih dejavnosti v 
državah v razvoju bi predstavljalo nezanemarljiv vir financiranja in bi istočasno zagotovilo 
zaščito biotske raznovrstnosti in obnovo poškodovanih gozdov.

Predlog spremembe 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 10 000 ton CO2 
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 25 000 ton CO2 
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
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emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Or. de

Obrazložitev

Upravne in dodatne stroške malih in srednje velikih obratov je treba ohranjati na čim nižji 
ravni. Takšen cilj upravičuje dvig meje za male obrate na 25000 ton CO2 letno, a  pod 
pogojem, da se tudi v tej kategoriji emisije zmanjšajo z drugimi ukrepi.

Predlog spremembe 62
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 1,74 % pravic, ki jih države 
članice izdajo v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012, tako da 
sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k doseganju obveze Skupnosti k 
skupnemu zmanjšanju emisij za vsaj 20 % 
do leta 2020.

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako nespremenljivemu 
redukcijskemu faktorju v višini 1,10 %
pravic, ki jih države članice izdajo v skladu 
z odločbami Komisije o nacionalnih 
načrtih razdelitve pravic za obdobje 2008–
2012, tako da sistem Skupnosti stroškovno 
učinkovito prispeva k doseganju obveze 
Skupnosti k skupnemu zmanjšanju emisij 
za vsaj 20 % do leta 2020.

Or. de
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Obrazložitev

Skupna količina emisij torej ob 20-odstotnem zmanjšanju glede na leto 1990 znaša 4,65 
milijarde ton. Do leta 2020 bi naj sektorji, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami, 
zagotovili zmanjšanje v višini 2,67 milijarde ton. Izračun pokaže tudi, da je treba od 
sektorjev, vključenih v sistem trgovanja z emisijami, zahtevati 15-odstotno zmanjšanje emisij 
glede na leto 2005, kar je v nasprotju s trditvami Komisije. V skladu s tem se spremeni tudi 
letna količina zmanjšanja.

Predlog spremembe 63
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 1,74 % pravic, ki jih države 
članice izdajo v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012, tako da 
sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k doseganju obveze Skupnosti k 
skupnemu zmanjšanju emisij za vsaj 20 % 
do leta 2020.

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 2% pravic, ki jih države članice 
izdajo v skladu z odločbami Komisije o 
nacionalnih načrtih razdelitve pravic za 
obdobje 2008–2012, tako da sistem 
Skupnosti stroškovno učinkovito prispeva 
k doseganju obveze Skupnosti k skupnemu 
zmanjšanju emisij za vsaj 25% do leta 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Na Baliju so se dogovorili, da morajo razvite države zmanjšati svoje emisije toplogrednih 
plinov od 25 % do 40 % leta 2020 v primerjavi z letom 1990. Da doseže ta cilj, mora EU ETS 
začeti z zmanjšanjem za 25 % leta 2020 (v primerjavi z letom 2005), ki bo prilagojeno na 
30 % v kontekstu mednarodnega sporazuma po letu 2012. To pomeni, da mora biti linearni 
faktor prilagojen na 2 % (1,74x25/21). Prehod od 25 % na 30 % bo relativno lahek glede na 
prehod od 20 % na 30 %. Linearni faktor pri cilju zmanjšanja za 30 % mora biti 2,5 razen, če 
Komisija določi, da je treba uporabiti drugačen faktor.



AM\728287SL.doc 17/89 PE407.871v01-00

SL

Predlog spremembe 64
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 15 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, kar predstavlja 
zmanjšanje za xx % v primerjavi z letom 
1990, pri čemer se upoštevajo učinek 
povečanja obsega uporabe od obdobja 
2005–2007 do obdobja 2008–2012 in 
podatki o količinah emisij za sektor 
trgovanja za leto 2005, ki so se uporabili za 
oceno nacionalnih načrtov razdelitve 
pravic Bolgarije in Romunije za obdobje 
2008–2012 in na podlagi katerih bo v letu 
2020 izdanih največ 1850 milijonov pravic 
za obrate, ki so jim bile dodeljene pravice 
za obdobje 2008-2012, in pribl. 130 
milijonov pravic za na novo dodane 
sektorje in pline po letu 2013. Natančne 
količine emisij in redukcijski faktor v 
odstotkih  se bodo izračunali potem, ko 
bodo države članice izdale pravice v skladu 
z odločbami Komisije o njihovih 
nacionalnih načrtih razdelitve pravic za 
obdobje 2008–2012, ker je bila odobritev 
pravic nekaterim napravam odvisna od
utemeljitve in preveritve njihovih emisij.
Po opravljeni izdaji pravic za obdobje 
2008–2012 bo Komisija objavila skupno 
količino pravic za Skupnost. Skupno 
količino pravic za Skupnost je treba 
prilagoditi tako, da se upoštevajo naprave, 
ki se vključijo v sistem Skupnosti v 
obdobju 2008–2012 ali po letu 2013.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi preglednosti bi bilo treba podatke navesti tudi v primerjavi z letom 1990. Pozivamo 
Komisijo, da to stori. Sprememba hkrati predstavlja prilagoditev glede na druge rezultate 
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izračunov.

Predlog spremembe 65
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, kar je več kot 
30 % manj od leta 1990, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

Or. en

Obrazložitev

Običajno referenčno leto je leto 1990. Zato mora biti približen odstotek zmanjšanja CO2, ki 
bo dosežen z EU ETS leta 2020, naveden tudi v primerjavi z letom 1990. To ima za 
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mednarodna pogajanja, kjer mora EU pokazati kaj je dosegla od leta 1990, poseben pomen. 
Evropska komisija je na zaslišanju Evropskega parlamenta 15. maja 2008 podala 30 %.

Predlog spremembe 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju stroškovno učinkovitega in uspešnega sistema trgovanja z emisijami, ki 
resnično pomaga pri doseganju ciljev zmanjšanja ob najnižjih stroških, dražba ni najboljša 
možnost. Dodelitev, ki temelji na referenčnih vrednostih in dejanski proizvodnji je boljši 
sistem, ki zagotavlja ekološko učinkovitost ob najnižjih stroških, kot to dokazuje aktualna 
študija ECOFYS za IFIEC.
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Predlog spremembe 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi predvidljivosti.

Predlog spremembe 68
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vse države članice bodo morale 
izvesti znatne naložbe za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij CO2 iz svojih 
gospodarstev do leta 2020, države članice, 
v katerih je prihodek na prebivalca še 
vedno bistveno nižji od povprečja 
Skupnosti in z gospodarstvi, ki si 
prizadevajo dohiteti bogatejše države 
članice, pa se bodo morale dodatno 

črtano
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potruditi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zaradi ciljev odprave 
izkrivljanja konkurence v Skupnosti in 
zagotavljanja najvišje ravni gospodarske 
učinkovitosti pri preoblikovanju EU v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 bi 
bilo neprimerno, če bi gospodarske 
sektorje v okviru sistema Skupnosti v 
posameznih državah članicah obravnavali 
različno. Zato je treba razvijati druge 
mehanizme za podporo prizadevanj držav 
članic z relativno nižjim prihodkom na 
prebivalca in večjimi možnostmi za rast.
90 % skupne količine pravic, namenjenih 
prodaji na dražbi, je treba razdeliti med 
države članice na podlagi njihovega 
relativnega deleža emisij v sistemu 
Skupnosti leta 2005. 10 % te količine je
treba razdeliti v korist navedenih držav 
članic, zaradi solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, da jo bodo uporabljale za 
zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri 
razdelitvi teh 10 % pravic je treba 
upoštevati ravni prihodka na prebivalca 
leta 2005 in možnosti za rast držav članic 
ter več pravic razdeliti državam članicam 
z nižjim prihodkom na prebivalca in 
večjimi možnostmi za rast. Države članice 
s povprečnim prihodkom na prebivalca, ki 
je več kot 20 % višji od povprečja 
Skupnosti, morajo prispevati k tej 
razdelitvi, razen če neposredni stroški 
skupnega svežnja ukrepov, ocenjenega v 
SEC(2008) 85, presegajo 0,7 % BDP.

Or. en
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Predlog spremembe 69
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Vse države članice bodo morale 
izvesti znatne naložbe za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij CO2 iz svojih 
gospodarstev do leta 2020, države članice, 
v katerih je prihodek na prebivalca še 
vedno bistveno nižji od povprečja 
Skupnosti in z gospodarstvi, ki si 
prizadevajo dohiteti bogatejše države 
članice, pa se bodo morale dodatno 
potruditi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zaradi ciljev odprave 
izkrivljanja konkurence v Skupnosti in 
zagotavljanja najvišje ravni gospodarske 
učinkovitosti pri preoblikovanju EU v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 bi 
bilo neprimerno, če bi gospodarske 
sektorje v okviru sistema Skupnosti v 
posameznih državah članicah obravnavali 
različno. Zato je treba razvijati druge 
mehanizme za podporo prizadevanj držav 
članic z relativno nižjim prihodkom na 
prebivalca in večjimi možnostmi za rast. 
90 % skupne količine pravic, namenjenih 
prodaji na dražbi, je treba razdeliti med 
države članice na podlagi njihovega 
relativnega deleža emisij v sistemu 
Skupnosti leta 2005. 10 % te količine je 
treba razdeliti v korist navedenih držav 
članic, zaradi solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, da jo bodo uporabljale za 
zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri razdelitvi 
teh 10 % pravic je treba upoštevati ravni 
prihodka na prebivalca leta 2005 in 
možnosti za rast držav članic ter več pravic 
razdeliti državam članicam z nižjim 
prihodkom na prebivalca in večjimi 
možnostmi za rast. Upoštevati mora tudi 
obstoj posebnih geografskih ovir, kot so 
tiste, ki so povezane s perifernimi ali 
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morajo prispevati k tej razdelitvi, razen če 
neposredni stroški skupnega svežnja 
ukrepov, ocenjenega v SEC(2008) 85, 
presegajo 0,7 % BDP.

otoškimi značilnostmi ozemlja v nekaterih 
državah članicah. Države članice s 
povprečnim prihodkom na prebivalca, ki je 
več kot 20 % višji od povprečja Skupnosti, 
morajo prispevati k tej razdelitvi, razen če 
neposredni stroški skupnega svežnja 
ukrepov, ocenjenega v SEC(2008) 85, 
presegajo 0,7 % BDP.

Or. en

Obrazložitev

Porazdeljeni prihodki od dražbe morajo upoštevati cilj Skupnosti o gospodarski, socialni in 
teritorialni koheziji.

Predlog spremembe 70
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vse države članice bodo morale 
izvesti znatne naložbe za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij CO2 iz svojih 
gospodarstev do leta 2020, države članice, 
v katerih je prihodek na prebivalca še 
vedno bistveno nižji od povprečja 
Skupnosti in z gospodarstvi, ki si 
prizadevajo dohiteti bogatejše države 
članice, pa se bodo morale dodatno 
potruditi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zaradi ciljev odprave 
izkrivljanja konkurence v Skupnosti in 
zagotavljanja najvišje ravni gospodarske 
učinkovitosti pri preoblikovanju EU v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 bi 
bilo neprimerno, če bi gospodarske 
sektorje v okviru sistema Skupnosti v 
posameznih državah članicah obravnavali 
različno. Zato je treba razvijati druge 
mehanizme za podporo prizadevanj držav 
članic z relativno nižjim prihodkom na 
prebivalca in večjimi možnostmi za rast.

(14) Vse države članice bodo morale 
izvesti znatne naložbe za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij CO2 iz svojih 
gospodarstev do leta 2020, države članice, 
v katerih je prihodek na prebivalca še 
vedno bistveno nižji od povprečja 
Skupnosti in z gospodarstvi, ki si 
prizadevajo dohiteti bogatejše države 
članice, pa se bodo morale dodatno 
potruditi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zaradi ciljev odprave 
izkrivljanja konkurence v Skupnosti in 
zagotavljanja najvišje ravni gospodarske 
učinkovitosti pri preoblikovanju EU v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 bi 
bilo neprimerno, če bi gospodarske 
sektorje v okviru sistema Skupnosti v 
posameznih državah članicah obravnavali 
različno. Zato je treba razvijati druge 
mehanizme za podporo prizadevanj držav 
članic z relativno nižjim prihodkom na 
prebivalca in večjimi možnostmi za rast. 
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90 % skupne količine pravic, namenjenih 
prodaji na dražbi, je treba razdeliti med 
države članice na podlagi njihovega 
relativnega deleža emisij v sistemu 
Skupnosti leta 2005. 10 % te količine je 
treba razdeliti v korist navedenih držav 
članic, zaradi solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, da jo bodo uporabljale za 
zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri razdelitvi 
teh 10 % pravic je treba upoštevati ravni 
prihodka na prebivalca leta 2005 in 
možnosti za rast držav članic ter več pravic 
razdeliti državam članicam z nižjim 
prihodkom na prebivalca in večjimi 
možnostmi za rast. Države članice s 
povprečnim prihodkom na prebivalca, ki je 
več kot 20 % višji od povprečja Skupnosti, 
morajo prispevati k tej razdelitvi, razen če 
neposredni stroški skupnega svežnja 
ukrepov, ocenjenega v SEC(2008) 85, 
presegajo 0,7 % BDP.

90 % skupne količine pravic, namenjenih 
prodaji na dražbi, je treba razdeliti med 
države članice na podlagi njihovega 
relativnega deleža emisij v sistemu 
Skupnosti leta 2005. 10 % te količine je 
treba razdeliti v korist navedenih držav 
članic, zaradi solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, da jo bodo uporabljale za 
zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri razdelitvi 
teh 10 % pravic je treba upoštevati ravni 
prihodka na prebivalca leta 2005 in 
možnosti za rast držav članic ter več pravic 
razdeliti državam članicam z nižjim 
prihodkom na prebivalca in večjimi 
možnostmi za rast. Treba je upoštevati tudi 
geografske značilnosti in neugoden 
položaj nekaterih delov Evrope, kot so 
oddaljena, gorska območja in otoške 
regije. Države članice s povprečnim 
prihodkom na prebivalca, ki je več kot 
20 % višji od povprečja Skupnosti, morajo 
prispevati k tej razdelitvi, razen če 
neposredni stroški skupnega svežnja 
ukrepov, ocenjenega v SEC(2008) 85, 
presegajo 0,7 % BDP.

Or. el

Predlog spremembe 71
Herbert Reul

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 

črtano
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prilagoditev, razvoj obnovljivih virov 
energije za izpolnitev zaveze EU v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, 
prispevek v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov 
in lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88
Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

Glede na pomembna prizadevanja za boj 
proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se 100 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
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zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Poleg tega bi 
bilo treba prihodke iz dražb pravic 
uporabiti tudi za kritje administrativnih 
stroškov upravljanja sistema Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Odločilnega pomena je, da ima Evropska unija možnost nadaljnjega vlaganja v energetske 
tehnologije in zmanjševanje emisij CO2, kar je bistveno za priprave na zmanjševanje emisij 
do leta 2050. Uporaba 100 % sredstev na ravni Skupnosti bi omogočila dobro organizacijo 
evropskih raziskav v primerjavi predvsem z Združenimi državami Amerike in Japonsko.
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Predlog spremembe 73
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20% 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo države 
članice ne razrešuje od obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne posega v rezultate nadaljnjih 
postopkov dodelitve državne pomoči na 
podlagi členov 87 in 88 Pogodbe.

(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, za obravnavo
socialnih vprašanj, kot je na primer 
morebitno povišanje cen električne 
energije in cen drugih osnovnih dobrin pri 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, za naložbe v države v razvoju z 
namenom nadaljnjega zmanjševanja 
emisij in oblikovanja gospodarstva, ki 
temelji na nizkih emisijah, in za ukrepe za 
izboljšanje konkurenčnosti evropskih 
podjetij in za spodbujanje pobud s strani 
podjetij za boj proti podnebnim 
spremembam s tem, da se poudari 
energetska učinkovitost in se povečajo 
sredstva za obnovljive vire energije; za 
raziskave in razvoj na področju nizko 
emisijskih tehnologij; za tehnične 
infrastrukturne izboljšave in za ukrepe za 
zmanjševanje vpliva sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov 
na področjih, ki se soočajo z resnimi 
geografskimi in demografskimi težavami, 
z oblikovanju dodatnih ukrepov za razvoj 
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trajnostne energetske politike.

Or. el

Predlog spremembe 74
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20% 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
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sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe. 

sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe. Prihodki od dražb s pravicami 
za preprečevanje krčenja gozdov ter druge 
trajnostne gozdarske projekte in 
dejavnosti morajo dopolnjevati učinkovite 
tržne instrumente, kot je dovoljevanje  
upravljavcem naprav, da uporabljajo 
ogljikove kupone, ki temeljijo na 
gozdarstvu v EU ETS.

Or. en

Obrazložitev

Tržni instrumenti, kot so ogljikovi kuponi, ki temeljijo na gozdarstvu, so najučinkovitejše 
sredstvo za zagotavljanje potrebnih spodbud in naložb, s katerimi bodo države v razvoju 
zavirale krčenje gozdov in sodelovale pri trajnostnem pogozdovanju ter gozdarskih projektih 
in dejavnostih.

Predlog spremembe 75
Alyn Smith

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 

(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 
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preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom, ter za blažitev 
vpliva sistema za trgovanje s pravicami na 
ozemlja, ki so obdana s trajnimi in 
resnimi pomanjkljivostmi, tako da se jim 
namenja dodatna sredstva za razvoj in 
trajnostno energetsko politiko. 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.

Or. en

Obrazložitev

Porazdeljeni prihodki od dražbe morajo upoštevati cilj Skupnosti o gospodarski, socialni in 
teritorialni koheziji.

Predlog spremembe 76
Dorette Corbey

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 

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

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, 
prispevek v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in 
lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Za spodbujanje 
inovacij morajo države članice ponovno 
vložiti 50 % prihodkov iz dražb v 
sodelujoča podjetja, da bi lahko vlagala v 
zelene tehnologije, vključno tehnologije za 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo države 
članice ne razrešuje od 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.

Or. nl

Obrazložitev

Vsaj polovica prihodkov iz dražb bi morala biti nakazana sodelujočim podjetjem, pod 
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pogojem, da le-ta vlagajo denar v zelene tehnologije ali tehnologije CCS.

Predlog spremembe 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se prihodki iz 
dražb pravic uporabijo 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, prispevek v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije, ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov in lažje prilagajanje držav v 
razvoju ter za obravnavo socialnih 
vprašanj, kot je na primer morebitno 
povišanje cen električne energije pri 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom. Vsaj 50 % prihodkov je treba 
prispevati za nujna podnebna 
prizadevanja v državah v razvoju. 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.
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postopkov dodelitve državne pomoči na 
podlagi členov 87 in 88 Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 78
Miloslav Ransdorf

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Postopek dražbe bo predstavljal največjo svetovno dražbo v teku doslej. Bistvenega pomena 
je, da se ves čas ohranja likvidni trg za pravice in da se izogiba morebitnim tržnim 
neuspehom. Zato je potrebno obdobje postopnega uvajanja za podporo pravilnemu prehodu 
električnega trga na popolno dražbo, ki bi omejilo negativne vplive na sposobnost 
proizvodnje in cene elektrike, da se izognemo izkrivljanju notranjega evropskega trga za 
nacionalne sektorje, ki jih sprožajo cene elektrike.
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Predlog spremembe 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Trgovanje z emisijami je instrument, 
ki mora pomagati pri doseganju ciljev 
zniževanja CO2 ob najnižjih stroških. 
Prosta razporeditev, ki temelji na 
referenčnih vrednostih in dejanski 
proizvodnji, določa potrebne spodbude za 
izboljšanje učinkovitosti. Stroški EU ETS 
za sodelujoče naprave pa tudi posredno za 
potrošnike se lahko tako omeji na 
finančne potrebe za zniževanje emisij 
CO2, da bodo znižane skladno z 
določenimi cilji. Še dovoljene emisije CO2, 
skladno z zgornjo mejo, posledično ne 
povzročajo stroškov za Skupnost, a jih 
bodo povzročile takoj, ko bodo začeli 
veljati prihodnji, okrepljeni cilji 
zmanjšanja. Taka omejitev sploh ne 
ogroža ciljev politike podnebnih 
sprememb. Doseganje cilja zmanjševanja 
CO2 se lahko ohrani tako, da se pravilno 
določi referenčne vrednosti. Možnost 
spodnje prilagoditve referenčnih vrednosti 
v prihodnjih letih omogoča varnost, da bo 
skupni cilj zmanjšanja resnično sprejet. 
Kot posledica tega mora prosta razdelitev, 
ki temelji na referenčnih vrednostih in 
dejanski proizvodnji od leta 2013 postati 
pravilo za vse sektorje in celotno obdobje. 

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju stroškovno učinkovitega in uspešnega sistema trgovanja z emisijami, ki 
resnično pomaga pri doseganju ciljev zmanjšanja ob najnižjih stroških, dražba ni najboljša 
možnost. Dodelitev, ki temelji na referenčnih vrednostih in dejanski proizvodnji je boljši 
sistem, ki zagotavlja ekološko učinkovitost ob najnižjih stroških, kot to dokazuje aktualna 
študija ECOFYS za IFIEC.
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Predlog spremembe 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 mora popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za vse 
sektorje, skupaj z uvozno zahtevo za 
pravico, pri čemer se med drugim upošteva 
sposobnost tega sektorja, da povečane 
stroške CO2 prenese drugam v primeru, da 
se zavleče podpis obsežnega 
mednarodnega sporazuma po letu 2012.

Or. en

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da lahko vodijo trg proti podnebju 
prijaznejši potrošnji. Brezplačna dodelitev izkrivlja delovanje tržnega mehanizma, medtem ko 
bi popolna dražba prihranila veliko birokracije in nagradila najuspešnejše.  Prepuščanje 
ogljika in nepravično konkurenco evropski proizvodnji iz držav, ki se niso zavezale k 
obsežnemu mednarodnemu sporazumu o podnebnih spremembah, je treba preprečiti z 
zahtevo po uvozu tujih pravic.
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Predlog spremembe 81
Lena Ek

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. Proizvodnja toplote s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES za 
ekonomsko upravičene zahteve po toploti  
in toplota, ki je dostavljena učinkovitemu 
ogrevanju na daljavo in ustreza 
smernicam o državni pomoči, prejema 
brezplačne pravice za zagotavljanje enake 
obravnave glede na ostale proizvajalce 
toplote, ki jih EU ETS ne zajema.

Or. en

Obrazložitev

Trg toplote je konkurenčen, njegov največji delež, ki ga sestavljajo posamezni kotli na fosilna 
goriva, pa ni zajet v sistemu trgovanja z emisijami. Naprave za daljinsko ogrevanje zato niso 
upravičene do prenašanja stroškov na potrošnike, čeprav so ogljikovo najučinkovitejše 
možnosti.  Z napravami je treba ravnati na enak način, kot ravna industrija na trgih, kjer se 
pojavlja tveganje prepuščanja ogljika, da se izogne povečanju emisij v netrgovalnem delu 
toplotnega trga.
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Predlog spremembe 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnje toplote se ne sme obravnavati naključno znotraj istih določb, ki veljajo za 
proizvodnjo elektrike. To vodi k navzkrižjem in izkrivljanju konkurence.

Predlog spremembe 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Toplota, ki se uporablja v industriji, 
in je bila proizvedena skupaj z elektriko 
ali pa ne, mora prejeti brezplačne pravice, 
razdeljene zadevnim industrijskim 
sektorjem. Toplota, proizvedena v 



PE407.871v01-00 38/89 AM\728287SL.doc

SL

kombinaciji z elektriko ali drugače, ki je 
dobavljena za uporabo v daljinskem 
ogrevanju in sodi v smernice o državni 
pomoči za varovanje okolja, mora 
prejemati brezplačne pravice za 
zagotavljanje enake obravnave glede na 
druge proizvajalce toplote, ki jih sistem 
Skupnosti ne zajema.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnja toplote mora imeti primerna in jasna pravila. Besedilo bo preprečilo 
diskriminacijo med zunanjo soproizvodnjo in notranjo proizvodnjo toplote, ki je razvrščena v 
industrijskem sektorju.

Daljinsko ogrevanje je pomembno sredstvo za zmanjševanje emisij, glavno konkurenco pa 
predstavljajo kotli na fosilna goriva, ki jih EU ETS ne zajema. Da bi preprečili neprimerne 
gospodarske spodbude za povečanje emisij, bi morali napravam za ogrevanje na daljavo 
omogočiti brezplačne pravice.

Predlog spremembe 84
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 86
Paul Rübig

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 

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, v primeru, da se 
mednarodnega sporazuma ne bi 
ratificiralo, bi bilo treba predvideti 
prehodni sistem, v katerem bi brezplačna 
dodelitev pravic znašala 100 % količine, ki 
je ustrezala deležu vseh emisij Skupnosti v 
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količine pravic v Skupnosti. Nato bi se 
brezplačne dodelitve vsako leto zmanjšale 
za enak znesek do ukinitve brezplačne 
dodelitve leta 2020.

celotnem obdobju 2005–2007, ki so ga te 
naprave proizvedle kot del skupne letne 
količine pravic v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog direktive je trenutno oblikovan tako, da blaži negativne okoljske posledice, povezane 
z dražbo v primeru, da se ne sklene mednarodnega sporazuma, vendar širše ne obravnava 
negativnih gospodarskih posledic, ki bi nastale, če pomembni mednarodni sporazum ne bi 
oblikoval enakih konkurenčnih pogojev za podjetja v konkurenčnih državah.

Predlog spremembe 87
Miloslav Ransdorf

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) Treba bi bilo 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.

Or. en

Obrazložitev

Postopek dražbe bo predstavljal največjo svetovno dražbo v teku doslej. Bistvenega pomena 
je, da se ves čas ohranja likvidni trg za pravice in da se izogiba morebitnim tržnim 
neuspehom. Zato je potrebno obdobje postopnega uvajanja za podporo pravilnemu prehodu 
električnega trga na popolno dražbo, ki bi omejilo negativne vplive na sposobnost 
proizvodnje in cene elektrike, da se izognemo izkrivljanju notranjega evropskega trga za 
nacionalne sektorje, ki jih sprožajo cene elektrike.
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Predlog spremembe 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 89
Eija-Riitta Korhola

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) V odsotnosti mednarodnega sporazuma, 
ki zagotavlja enakovredno obravnavo 
zadevnih sektorjev, je treba brezplačno 
dodelitev za naprave organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti, tako imenovane 
„referenčne vrednosti“. Te je treba oblikovati 
za vse sektorje, ki so zajeti v EU ETS. 
Temeljiti morajo na najboljših in energetsko
najučinkovitejših tehnikah, potencialu, 
vključno s tehničnim potencialom za 
zmanjševanje emisij in tehnologijah na trgu 
ter upoštevati nadomestke, alternativne 
proizvodne postopke, uporabo biomase, 
obnovljive vire energije, soproizvodnjo ter 
zajemanje in shranjevanje toplogrednih plinov. 
Za zagotovitev, da bodo dobili vsi upravljavci 
spodbude, ki bodo ustrezale najuspešnejšim v 
posameznih sektorjih, morajo biti brezplačne 
pravice podeljene za posamezne naprave na 
ravni, ki ne bo višja od ustrezne referenčne 
vrednosti. Pravila o brezplačnem dodeljevanju 
pravic na splošno 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 
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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. 
Komisija se mora pred določitvijo referenčnih 
vrednosti posvetovati z vsemi interesnimi 
skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 8 poročevalke v splošnem podpiramo. Ta predlog spremembe doda nekaj 
vidikov: 
– sklicevanje na mednarodni sporazum zamenja uvod
– bistveno merilo za referenčne vrednosti kot jih trenutno zagotavlja odstavek 3 priloge III 
obstoječe direktive
– pojasnilo, da so tukaj mišljene brezplačne pravice

Predlog spremembe 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Brez poseganja v 
merila, ki so značilna za sektor morajo ta 
pravila upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, na splošno 
uporabljene alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije morebitno vključitev 
tehničnega potenciala za zmanjšanje 
emisij. Takšna pravila morajo spodbujati 
zmanjševanje posebnih emisij. Dodelitve, 
ki temeljijo na referenčnih vrednostih, je 
treba določiti, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
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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.

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, 
morajo veljati 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 in 
elektrike v povezavi z industrijsko porabo 
toplote ali proizvedene iz ostankov 
industrijskih postopkov, v lastno porabo 
upravljavca naprave. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

Or. en

Obrazložitev

CO2 iz uporabe odpadnih plinov je neločljivo povezan z napravami, ki te pline proizvajajo. 
Dražba bi nepravilno obremenila te naprave in odvrnila od učinkovite porabe odpadnih 
plinov, ki pripomorejo k ohranjanju virov. 

Dražba elektrike in morebitnih brezplačnih pravic za toploto v predlaganemu sistemu vodi k 
različne dodelitve naprav, ki proizvajajo isti proizvod, in s tem v neusklajeni sistem.
Proizvodnja energije in toplote v povezavi z industrijskimi postopki je namenjena oskrbi 
povpraševanja po teh industrijskih postopkih.

Predlog spremembe 91
Herbert Reul

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, 

(18) 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. V 
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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.

nobenem primeru ne smejo spodbujati 
povečevanja emisij neučinkovitih naprav.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 92
Miloslav Ransdorf

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 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
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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.

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. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Postopek dražbe bo predstavljal največjo svetovno dražbo v teku doslej. Bistvenega pomena 
je, da se ves čas ohranja likvidni trg za pravice in da se izogiba morebitnim tržnim 
neuspehom. Zato je potrebno obdobje postopnega uvajanja za podporo pravilnemu prehodu 
električnega trga na popolno dražbo, ki bi omejilo negativne vplive na sposobnost 
proizvodnje in cene elektrike, da se izognemo izkrivljanju notranjega evropskega trga za 
nacionalne sektorje, ki jih sprožajo cene elektrike.
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Predlog spremembe 93
Pilar del Castillo Vera

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) V odsotnosti mednarodnega 
sporazuma, ki zagotavlja enakovredno 
obravnavo zadevnih sektorjev, je treba
brezplačno dodelitev za naprave 
organizirati prek usklajenih pravil 
Skupnosti  („referenčnih vrednosti““), da 
bi zmanjšali izkrivljanje konkurence v 
Skupnosti. Brez poseganja v merila, ki so 
značilna za sektor morajo ta pravila 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, na splošno uporabljene
alternativne proizvodne postopke, uporabo 
biomase, obnovljive vire energije ter
morebitno vključitev tehničnega 
potenciala za zmanjšanje emisij. Takšna 
pravila morajo spodbujati zmanjševanje 
posebnih emisij. Dodelitve, ki temeljijo na 
referenčnih vrednostih, je treba določiti, 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, morajo tudi 
veljati 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. Komisija se mora 
pri opredeljevanju načel za oblikovanje 
referenčnih vrednosti v posameznih 
sektorjih posvetovati z zadevnimi sektorji.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnitev, da se "predhodno" nanaša na mednarodni sporazum, ki zagotavlja enake pogoje 
(za preprečevanje prepuščanja). Predlog spremembe poudarja pomen uporabe referenčnih 
vrednosti in njihovih pomembnih značilnosti.

Predlog spremembe 94
Hannes Swoboda

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 („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Brez poseganja v 
merila, značilna za sektor, morajo ta 
pravila upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, splošno 
uporabne alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter morebitno vključitev 
tehničnega potenciala za zmanjšanje 
emisij. Spodbujati morajo zmanjševanje 
posebnih emisij. Dodelitve, ki temeljijo na 
referenčnih vrednostih, je treba določiti 
tako, 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, morajo tudi 
veljati 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, razen za električno 
energijo, proizvedeno iz odpadnih plinov 
iz industrijske proizvodnje. Pravice, ki leta 
2020 ostanejo prihranjene za nove 
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udeležence, je treba ponuditi na dražbi. 
Komisija se mora pri opredeljevanju načel 
za oblikovanje referenčnih vrednosti v 
posameznih sektorjih posvetovati s 
socialnimi partnerji iz zadevnih sektorjev.

Or. en

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih procesov je treba uporabiti takoj, ko nastanejo. Da bi 
zagotovili njihovo učinkovito zbiranje, je treba omogočiti čim večjo prilagodljivost pri njihovi 
uporabi. Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije 
prispeva k ohranjanju virov in zmanjšanju emisij CO2. Električna energija, proizvedena v 
takšnih posebnih okoliščinah, bi morala biti izvzeta iz dražbe.

Predlog spremembe 95
Jerzy Buzek

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, 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 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti, na primer 
sektorskih referenčnih vrednosti, vendar 
ne omejeno nanje, da bi zmanjšali 
izkrivljanje konkurence v Skupnosti. Ta 
pravila morajo jasno opredeliti postopek za 
določanje sektorskih referenčnih 
vrednosti, pri tem pa po potrebi 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. 
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 
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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.

toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
morajo prav tako veljati 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. Komisija se mora pri 
opredeljevanju načel za oblikovanje 
referenčnih vrednosti v posameznih 
sektorjih posvetovati z zadevnimi sektorji.

Or. en

Obrazložitev

Načela za določanje referenčnih vrednosti je treba opredeliti v dogovoru z zadevnimi sektorji, 
pri tem pa upoštevati trenutne emisije in tehnične možnosti za njihovo zmanjšanje v 
posameznem sektorju.

Predlog spremembe 96
Paul Rübig

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 

(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.
Dodelitve je treba določiti pred začetkom 
obdobja trgovanja, da se zagotovi pravilno 
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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.

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.

Or. en

Obrazložitev

Predlog direktive je trenutno oblikovan tako, da blaži negativne okoljske posledice, povezane 
z dražbo v primeru, da se ne sklene mednarodnega sporazuma, vendar širše ne obravnava 
negativnih gospodarskih posledic, ki bi nastale, če pomembni mednarodni sporazum ne bi 
oblikoval enakih konkurenčnih pogojev za podjetja v konkurenčnih državah.

Predlog spremembe 97
Philippe Busquin

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 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Brez poseganja v 
merila, ki so značilna za sektor morajo ta 
pravila upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, na splošno 
uporabljene alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije morebitno vključitev 
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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.

tehničnega potenciala za zmanjšanje 
emisij. Takšna pravila morajo spodbujati 
zmanjševanje posebnih emisij. Dodelitve, 
ki temeljijo na referenčnih vrednostih, je 
treba določiti, 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, 
morajo veljati 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, razen za električno 
energijo, proizvedeno iz odpadnih plinov 
iz industrijske proizvodnje. Pravice, ki leta 
2020 ostanejo prihranjene za nove 
udeležence, je treba ponuditi na dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih procesov je treba uporabiti takoj, ko nastanejo. Da bi 
zagotovili njihovo učinkovito zbiranje, je treba omogočiti čim večjo prilagodljivost pri njihovi 
uporabi. Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije 
prispeva k ohranjanju virov in zmanjšanju emisij CO2. Električna energija, proizvedena v 
takšnih posebnih okoliščinah, bi morala biti izvzeta iz dražbe.

Predlog spremembe 98
Werner Langen

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 

(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 
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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.

področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije, čiste energente, kot je vodik,
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, 
toplote in industrijskih plinov, 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.

Or. en

Obrazložitev

Vodik se trenutno razvija za stacionarno (decentralizirana proizvodnja električne energije) in 
nestacionarno uporabo v EU kot čist energent po izboru oblikovalcev politike. Njegova 
uporaba je ekološko upravičena, saj ima primerljivo, če ne boljše ocene emisij CO2 v 
celotnem življenjskem ciklu („od izvora do kraja uporabe“) kot druga goriva.

Predlog spremembe 99
Lena Ek

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 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
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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.

usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
vključno s sočasno proizvodnjo toplote 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.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj na področju sočasne proizvodnje toplote in energije je cilj EU. Poleg drugih 
omenjenih tehnologij bi morala pravila o dodelitvi zagotavljati, da trgovanje z emisijami 
prispeva k razvoju tehnologij, ki imajo večji potencial za zmanjšanje CO2, še zlasti tehnologij 
za sočasno proizvodnjo toplote in energije. Ta predlog spremembe besedilo usklajuje z 
drugimi določbami v predlogu, ki se nanašajo na sočasno proizvodnjo toplote in energije.
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Predlog spremembe 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 („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 ter industrijskih plinov, 
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.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je vključiti vse koristi.
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Predlog spremembe 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) V vsakem primeru bi bilo treba zelo 
učinkovito sočasno proizvodnjo toplote in 
energije kot enega temeljnih kamnov 
politike na področju podnebnih sprememb 
še posebej podpreti prek mehanizmov, ki 
jih uvaja ta direktiva.

Or. en

Obrazložitev

Sočasna proizvodnja toplote in energije lahko zelo prispeva k želenemu zmanjšanju emisij 
CO2. Sistem trgovanja z emisijami bi moral to možnost upoštevati in ustrezno podpreti.

Predlog spremembe 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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 
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Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti.
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 
ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo.
Če mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki predvideva obvezno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
državah, ki predstavljajo kritično maso 
proizvodnje v panogi, ki jo zajema sistem 
EU za trgovanje z emisijami, in ki ne 
prejemajo brezplačnih dodelitev, 
primerljivih s tistimi v EU, še ne bo 
sklenjen, bo treba preprečiti, da bi emisije 
toplogrednih plinov, ki nastajajo zunaj 
Skupnosti, s „prepuščanjem ogljika“ 
škodovale ukrepom Skupnosti. Zato je 
treba sprejeti določbe za uvoz blaga, ki bi 
lahko ogrozilo omenjene ukrepe. Učinek 
teh določb mora biti nevtralen. Da bi se 
pripravili za tak splet dogodkov, ki bi 
lahko ogrozil okoljsko celovitost in 
pozitivni učinek ukrepov Skupnosti, bi bilo 
treba za uvoz blaga, ki porabi veliko 
energije, v Skupnost vzpostaviti učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, in sicer z 
uvoznimi zahtevami glede pravic. 
Opredelitev teh panog in delov panog ter 
potrebnih ukrepov bo ponovno ocenjena, 
da se zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Te določbe bi za uvoznike 
blaga predvidele podobne zahteve, kot 
veljajo za tiste naprave v EU, ki niso 
deležne brezplačne dodelitve in za katere 
je bilo dokazano, da so izpostavljene 
velikemu tveganju emisij CO2, ali za 
mednarodno konkurenco v tretjih 
državah, za katero ne veljajo zavezujoči in 
preverljivi ukrepi za zmanjšanje 
toplogrednih plinov v povezavi z 
mednarodno podnebno politiko po letu 
2012.

Or. en
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Predlog spremembe 103
Herbert Reul, Christian Ehler

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 
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.

(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 prav tako 
prevzela načelo brezplačnega 
dodeljevanja pravic na osnovi referenčne 
vrednosti panogam ali delom panog, ki 
bodo izpolnili ustrezna merila.

Or. de
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Obrazložitev

Tudi v tem primeru je pristop z referenčno vrednostjo na podlagi najboljše razpoložljive 
tehnologije najučinkovitejša in najugodnejša rešitev.

Predlog spremembe 104
Paul Rübig

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 izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 
ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 

(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 proizvodnim panogam
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 in manjše konkurenčnosti 
soočila tako, da bo 100 % pravic 
brezplačno dodelila obratom v sistemu 
Skupnosti, katerih osrednja dejavnost ni 
proizvodnja električne energije. Za 
proizvodne panoge, 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.
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učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. en

Obrazložitev

Predlog direktive je trenutno oblikovan tako, da blaži negativne okoljske posledice, povezane 
z dražbo v primeru, da se ne sklene mednarodnega sporazuma, vendar širše ne obravnava 
negativnih gospodarskih posledic, ki bi nastale, če pomembni mednarodni sporazum ne bi 
oblikoval enakih konkurenčnih pogojev za podjetja v konkurenčnih državah.

Predlog spremembe 105
Hannes Swoboda

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 izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 

(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 izpolnile ustrezna 
merila, odvisno od tveganja povečanja 
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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.

emisij CO2. Ob upoštevanju možne 
občutne izgube tržnih deležev v korist 
obratov zunaj Skupnosti, ki ne bodo 
izvajali primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij, bi bilo treba tej 
direktivi priložiti prilogo s seznamom 
energetsko intenzivnih industrijskih 
panog, kjer obstaja tveganje povečanja 
emisij CO2. Skupnost bo še naprej 
brezplačno dodeljevala pravice panogam 
ali delom panog, ki bodo izpolnile 
ustrezna merila glede tveganja večjih 
emisij CO2. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 
ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. en

Obrazložitev

Seznam panog, kjer obstaja tveganje povečanja emisij CO2, bo prispeval k jasnosti in večji 
pravni varnosti. V primerih, ko bo ugotovljeno tveganje povečanja emisij CO2, bo dodelitev 
temeljila na referenčnih vrednostih, vendar bo brezplačna do 100 % pravic, določenih s temi 
referenčnimi vrednostmi, odvisno od tveganja povečanja emisij.

Predlog spremembe 106
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila (19) Skupnost bo še naprej vodila 
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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 izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 
ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

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. Ob 
upoštevanju možne občutne izgube tržnih 
deležev v korist obratov zunaj Skupnosti, 
ki ne bodo izvajali primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij, bi bilo treba tej 
direktivi priložiti prilogo s seznamom 
energetsko intenzivnih industrijskih 
panog, kjer obstaja tveganje povečanja 
emisij CO2. Skupnost bo še naprej 
brezplačno dodeljevala vse pravice 
panogam ali delom panog, ki bodo 
izpolnile ustrezna merila glede tveganja 
povečanja emisij CO2. Opredelitev teh 
panog in delov panog ter potrebnih 
ukrepov bo ponovno ocenjena, da se 
zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 
ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. en
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Obrazložitev

Seznam panog, kjer obstaja tveganje povečanja emisij CO2, bo prispeval k jasnosti in večji 
pravni varnosti. V primerih, ko bo ugotovljeno tveganje povečanja emisij CO2, bo dodelitev 
temeljila na referenčnih vrednostih, vendar bo brezplačna do 100 % pravic, določenih s temi 
referenčnimi vrednostmi.

Predlog spremembe 107
Werner Langen

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 izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 

(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 ter 
delom obratov, ki so v lasti in/ali jih 
upravljajo tretje stranke, vključno z 
dobavo toplotne energije ali industrijskih 
plinov tem obratom, v Skupnosti, 
izpostavljenim mednarodni konkurenci, 
povzročilo gospodarsko škodo. To bi lahko 
preprečilo okoljsko celovitost in pozitivni 
učinek ukrepov Skupnosti. Skupnost se bo 
s tveganjem povečanja emisij CO2 soočila 
tako, da bo brezplačno dodelila pravice (do 
100 %) panogam ali delom panog, ki bodo 
izpolnile ustrezna merila. Opredelitev teh 
panog in delov panog ter potrebnih 
ukrepov bo ponovno ocenjena, da se 
zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
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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.

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.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti motnjam na notranjem trgu, nastalim zaradi dodelitve pravic, ki bi 
povzročila premik v proizvodnji od panog, specializiranih za proizvodnjo industrijskih plinov, 
k potrošnikom teh plinov, kar bi privedlo k povečanju emisij CO2. Zavedati se je treba, da je 
namen sistema EU za trgovanje z emisijami zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in da bi 
motnje obstoječih načinov proizvodnje industrijskih plinov na energetsko učinkovit način 
lahko imele škodljiv učinek. 

Predlog spremembe 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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 

(20) Za zagotavljanje učinkovitosti 
evropskega sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov 
in v izogib dejstvu, da bi evropske omejitve 
prisilile industrijo, da se preseli v države z 
manj strogimi okoljskimi omejitvami – ter 
tako prepreči zmanjševanje svetovnih 
emisij–, obstaja potreba na področju 
panog in delov panog z veliko energetsko 
intenzivnostjo, in ki so predmet 
mednarodne konkurence, za vzpostavitev 
učinkovitega sistema, ki bi omogočil 
izenačitev opreme Skupnosti in opreme 
tretjih držav, med drugim z nalaganjem 
zahtev uvoznikom, ki so primerljive z 
zahtevami za opremo Evropske unije, prek 
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zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za 
izravnavanje ogljika, da bi se lahko 
naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2 
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

obveznega prenosa pravic. Ta mehanizem 
naj bi se uporabljal samo v državah, ki ob 
sklenitvi mednarodnega sporazuma, v 
primeru razvitih držav, niso sprejele 
obveznosti, primerljivih z obveznostmi 
Evropske unije glede zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov ali, v primeru 
razvijajočih se držav, ki niso vzpostavile 
novih in primernih ukrepov, ki so 
izmerljivi, prenosljivi in preverljivi, v 
skladu z načrtom, ki je bil sprejet med 
balijsko konferenco. Komisija bi morala 
identificirati panoge, ki predstavljajo 
tveganje za povečanje emisij CO2, na 
podlagi strogih meril, da bi se tako 
zagotovilo, da je tveganje povečanja emisij 
CO2 pravilno ocenjeno in da bi se 
preprečilo prekomerno kompenzacijo. 
Mehanizem prilagajanja na mejah naj bi 
bil skladen z mednarodnimi obveznostmi 
Skupnosti, zlasti glede STO.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska unija mora sporočiti državam, ki nasprotujejo sklenitvi mednarodnega sporazuma, 
da bo imela zavrnitev ratifikacije takšnega sporazuma posledice za uvoznike njihovih 
proizvodov v Evropo.

Predlog spremembe 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

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

ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2009
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na 
oceni, v kolikšni meri se strošek potrebnih 
pravic ne more prenesti na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij.

Or. de

Obrazložitev

Tveganje prepuščanja virov energije z vsebnostjo ogljika se z uvedbo modela z referenčno 
vrednostjo zmanjša na najmanjšo možno mero. Vendar pa ni mogoče razumeti, zakaj bi naj 
določitev v zvezi s tem sprejeli šele sredi leta 2010, saj bi to zgolj odložilo potrebne 
investicije. Komisiji bi moralo za sprejetje odločitev zadoščati eno leto.
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Predlog spremembe 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 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.

(20) Komisija bo zato najpozneje do junija 
2011 proučila stanje in se posvetovala z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložila analitično poročilo z oceno 
stanja, s posebnim poudarkom na 
energetsko intenzivnih panogah, kjer 
obstaja občutno tveganje povečanja emisij 
CO2. Temu poročilu morajo biti priloženi 
ustrezni predlogi, ki bodo predvideli 
prilagoditev deleža brezplačno dodeljenih 
pravic in kot dopolnilni ukrep učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2 
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic, urejal pa 
bi lahko tudi izvoz. 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.
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Or. en

Obrazložitev

Oceniti je treba vse panoge, posebno pozornost pa nameniti izpostavljenim panogam. 
Pojasniti je treba, da se bodo sistemi za izravnavanje ogljika uporabljali dopolnilno, poleg 
drugih primarnih ukrepov. Pripraviti bi bilo treba tudi predloge za povečana bremena, na 
primer večje stroške zaradi visokih cene električne energije.

Predlog spremembe 111
Paul Rübig

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 
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 

(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. Takšen sistem bi 
lahko za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi 
bile manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav.
Upoštevati je treba tudi zanesljivost oskrbe 
s surovinami v Evropski uniji. Prav tako bi 
morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.
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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.

Or. en

Obrazložitev

Predlog direktive je trenutno oblikovan tako, da blaži negativne okoljske posledice, povezane 
z dražbo v primeru, da se ne sklene mednarodnega sporazuma, vendar širše ne obravnava 
negativnih gospodarskih posledic, ki bi nastale, če pomembni mednarodni sporazum ne bi 
oblikoval enakih konkurenčnih pogojev za podjetja v konkurenčnih državah.

Predlog spremembe 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2010 proučiti stanje in se posvetovati 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi.
V zvezi s tem je treba v sami direktivi 
navesti, pri katerih energetsko intenzivnih 
industrijskih panogah ali delih panog bi 
lahko prišlo do povečanja emisij CO2. 
Bistvenega pomena je, da se ta seznam 
lahko dopolnjuje, da se tako lahko do 
najkasneje 30. junija 2009 identificira vse 
industrijske panoge ali dele panog, ki 
predstavljajo to tveganje. Ta seznam bi 
bilo treba dodatno pregledovati ali 
dopolnjevati, da se tako upošteva – ob 
uporabi istih meril – posledice sprememb 
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ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.

na mednarodnem prizorišču. Analiza 
Komisije mora temeljiti na oceni težav za 
prenos stroška potrebnih pravic na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO. Primerljive 
obveze, sprejete med razvitimi državami, 
in prispevki držav v razvoju, zlasti na 
gospodarskem področju najbolj razvitih
držav v razvoju, morajo biti izmerljivi, 
preverljivi in prenosljivi. Metode merjenja 
in preverjanja morajo biti priznane na 
mednarodni ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Ker bi moral mednarodni sporazum postati veljaven decembra 2009, se ponovnega pregleda 
določb Skupnosti ne sme odlagati na leto 2011. Za zagotovitev naložb je treba čim prej 
identificirati panoge, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2.

Pomembno je, da se seznam posodablja, ob upoštevanju vsakega pomembnega razvoja na 
svetovnem prizorišču na področju podnebnih sprememb. Vendar pa takšno posodabljanje ne 
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bi moglo biti sproženo enostransko na evropski ravni, razen če pride do znatnega 
mednarodnega razvoja.

Predlog spremembe 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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 

(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. Uvozne zahteve glede 
pravic bi lahko za uvoznike pomenile 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, kar 
zadeva vračilo pravic. Sistem bi moral 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.
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zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

Or. en

Predlog spremembe 114
Werner Langen

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 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 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2010 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje šest mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive 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 in 
posredni učinek prenosa stroškov C02 na 
cene električne energije ne moreta
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, bodo za 
neposredne in posredne emisije, če so 
slednje ustrezne, prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic. Za nekatere 
panoge bi se lahko 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 
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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.

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.

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti je treba, za katere panoge in podpanoge bo veljala ta obveznost in kakšni ukrepi 
bodo čim prej sprejeti, da se zadevni obrati pripravijo na nadaljnje delovanje ali zaprtje. Pri 
teh ukrepih je treba upoštevati tako neposreden kot posreden učinek prenosa stroškov CO2, 
da se bo mogoče spopasti z večjim tveganjem porasta emisij. Sistem izravnavanja ogljika ne 
bo primeren za vse panoge.

Predlog spremembe 115
Angelika Niebler

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 

(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 
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oceni, v kolikšni meri se strošek potrebnih 
pravic ne more prenesti na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.

oceni, v kolikšni meri se strošek potrebnih 
pravic ne more prenesti na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav.
Upoštevati je treba tudi vprašanje 
zagotavljanja surovin v Evropski uniji.
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.  

Or. de

Obrazložitev

Dostop do surovin igra čedalje večjo vlogo pri uspešnem gospodarskem razvoju, zato je 
ključnega strateškega pomena. Visoki stroški, ki jih predstavlja licitacija pravic do emisij v 
nekaterih industrijskih panogah, bodo privedli do opustitve lastne proizvodnje in dokupa iz 
tretjih držav. S tem se bo povečala odvisnost od uvozov.

Prav tako bo v tem primeru prišlo do premestitve proizvodnje v tretje države s surovinami.
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Predlog spremembe 116
Hannes Swoboda

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 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.

(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 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. 
Upoštevati je treba tudi vprašanje 
zagotavljanja surovin v Evropski uniji. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
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vključno s Sporazumom STO.

Or. de

Obrazložitev

Dostop do surovin igra čedalje večjo vlogo pri uspešnem gospodarskem razvoju, zato je 
ključnega strateškega pomena. Visoki stroški, ki jih predstavlja licitacija pravic do emisij v 
nekaterih industrijskih panogah, bodo privedli do opustitve lastne proizvodnje in dokupa iz 
tretjih držav. S tem se bo povečala odvisnost od uvozov.

Prav tako bo v tem primeru prišlo do premestitve proizvodnje v tretje države s surovinami.

Predlog spremembe 117
Philippe Busquin

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Med obrati, naj bodo zunanji ali ne, 
ne sme nastati neupravičeno izkrivljanje 
konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti motnjam na notranjem trgu, nastalim zaradi dodelitve pravic, ki bi 
povzročila premik v proizvodnji iz zunanjih v notranje obrate, kar bi privedlo k povečanju 
emisij CO2. Namen sistema EU za trgovanje z emisijami je zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov in motnje obstoječih proizvodnih načinov z zunanjimi izvajalci na energetsko učinkovit 
način lahko imele škodljiv učinek.
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Predlog spremembe 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Med obrati, naj bodo zunanji ali ne, 
ne sme nastati neupravičeno izkrivljanje 
konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Reba je preprečiti, da bi ta predlog privedel do izkrivljanja trga in ob tem prispeval k 
povečanju emisij. Zato je treba v direktivi upoštevati zunanje izvajanje dejavnosti v mnogih 
panogah. Treba se je izogniti motnjam na notranjem trgu, nastalim zaradi dodelitve pravic, ki 
bi povzročila premik v proizvodnji iz zunanjih v notranje obrate, kar bi privedlo k povečanju 
emisij CO2. Namen sistema je zmanjšanje emisij in motnje obstoječih proizvodnih načinov z 
zunanjimi izvajalci na energetsko učinkovit način lahko imele škodljiv učinek. 

    

Predlog spremembe 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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 
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lahko razvite države uporabijo za 
doseganje dela teh ciljev. Čeprav Kjotski 
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.

lahko razvite države uporabijo za 
doseganje dela teh ciljev. Čeprav Kjotski 
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. 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.

Or. en
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Obrazložitev

Pogoji za izravnavo dobropisov bi morali biti določeni v okviru ZN in celovitega 
mednarodnega sporazuma za obdobje po 2012.

Predlog spremembe 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014. Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Poleg tega je treba 
upravljavcem dodatno omogočiti, da 
vsako leto uporabijo pravice iz 
prilagodljivih projektnih mehanizmov 
(CER, ERU) ali druge odobrene 
dobropise iz tretjih držav, in sicer v višini 
največ 50% zmanjšanja glede na količino 
dodelitev za obdobje 2008-2012. Ker 
države članice pred letom 2015 ne morejo 
opraviti prenosa CER in ERU, ki jih imajo 
upravljavci med obdobji obveznosti v 
okviru mednarodnih sporazumov 
(„shranjevanje“ CER in ERU), in po tem 
obdobju le če se države članice odločijo, da 
dovolijo shranjevanje teh CER in ERU v 
okviru omejenih pravic za shranjevanje 
takšnih dobropisov, je treba takšno 
gotovost omogočiti tako, da se od držav 
članic zahteva, da upravljavcem omogočijo 
zamenjavo takšnih CER in ERU, izdanih v 
zvezi z zmanjšanjem emisij pred letom 
2012, za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej. Vendar, ker države članice ne bi 
smele biti obvezane, da sprejmejo CER in 
ERU, za katere niso prepričane, da jih bodo 
lahko uporabile za svoje obstoječe 
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mednarodne obveznosti, mora ta zahteva 
veljati le do 31. decembra 2014. 
Upravljavcem je treba omogočiti enako 
gotovost glede CER, ki so bile izdane v 
okviru projektov, ki so bili vzpostavljeni 
pred letom 2013 v zvezi z zmanjšanjem 
emisij od leta 2013 naprej.

Or. de

Obrazložitev

Povečanje prožnosti, da bi se izboljšala stroškovna učinkovitost.

Predlog spremembe 121
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do 25 % lastnih emisij v zadevnem 
letu iz vrst projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Ker države članice 
pred letom 2015 ne morejo opraviti 
prenosa CER in ERU, ki jih imajo 
upravljavci med obdobji obveznosti v 
okviru mednarodnih sporazumov 
(„shranjevanje“ CER in ERU), in po tem 
obdobju le če se države članice odločijo, da 
dovolijo shranjevanje teh CER in ERU v 
okviru omejenih pravic za shranjevanje 
takšnih dobropisov, je treba takšno 
gotovost omogočiti tako, da se od držav 
članic zahteva, da upravljavcem omogočijo 
zamenjavo takšnih CER in ERU, izdanih v 
zvezi z zmanjšanjem emisij pred letom 
2012, za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej. Vendar, ker države članice ne bi 
smele biti obvezane, da sprejmejo CER in 
ERU, za katere niso prepričane, da jih bodo 
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prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

lahko uporabile za svoje obstoječe 
mednarodne obveznosti, mora ta zahteva 
veljati le do 31. decembra 2014 
Upravljavcem je treba omogočiti enako 
gotovost glede CER, ki so bile izdane v 
okviru projektov, ki so bili vzpostavljeni 
pred letom 2013 v zvezi z zmanjšanjem 
emisij od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Dodelitev certifikatov mehanizma za čist razvoj in skupno izvajanje za količine, dovoljene v 
drugem obdobju trgovanja, ni v skladu s prizadevanji za uskladitev, saj so v drugem obdobju 
v državah članicah dovoljeni različni odstotki. Če bodo ti odstotki ohranjeni tudi po drugem 
obdobju trgovanja, bo to prispevalo k nadaljnji neenaki obravnavi upravljavcev. Zato je bolje 
določiti enotno zgornjo mejo, saj tako neenake obravnave ne bo in dodeljene pravice ne bodo 
kršene, hkrati pa se bo moč izogniti pravnim postopkom upravljavcev v slabšem položaju.

Predlog spremembe 122
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU ter 
druge dobropise za zmanjševanje emisij 
po letu 2012 do 10,5 % svojih letnih emisij 
iz vrst projektov, ki jih je sprejela vsaj ena 
država članica v sistemu Skupnosti do 
vključno leta 2012. Ker države članice 
pred letom 2015 ne morejo opraviti 
prenosa CER in ERU, ki jih imajo 
upravljavci med obdobji obveznosti v 
okviru mednarodnih sporazumov 
(„shranjevanje“ CER in ERU), in po tem 
obdobju le če se države članice odločijo, da 
dovolijo shranjevanje teh CER in ERU v 
okviru omejenih pravic za shranjevanje 
takšnih dobropisov, je treba takšno 
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držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

gotovost omogočiti tako, da se od držav 
članic zahteva, da upravljavcem omogočijo 
zamenjavo takšnih CER in ERU, izdanih v 
zvezi z zmanjšanjem emisij pred letom 
2012, za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej. Vendar, ker države članice ne bi 
smele biti obvezane, da sprejmejo CER in 
ERU, za katere niso prepričane, da jih bodo 
lahko uporabile za svoje obstoječe 
mednarodne obveznosti, mora ta zahteva 
veljati le do 31. decembra 2014 
Upravljavcem je treba omogočiti enako 
gotovost glede CER, ki so bile izdane v 
okviru projektov, ki so bili vzpostavljeni 
pred letom 2013 v zvezi z zmanjšanjem 
emisij od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Dobropisi mehanizma za čist razvoj in skupno izvajanje so učinkovit način za zmanjšanje 
emisij CO2 z nizkimi stroški in hkrati zagotavljanje dostopa do boljših tehnologij državam v 
razvoju. Da bi bila prilagodljivost čim večja, bi morale države vzajemno priznati vrste 
projektov, ki so že priznane v eni od držav članic.

Predlog spremembe 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
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in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014. Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014. Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane za energijo, proizvedeno iz 
obnovljivih virov, in v okviru projektov za 
učinkovitost na strani povpraševanja, ki 
so bili vzpostavljeni pred letom 2013 v 
zvezi z zmanjšanjem emisij od leta 2013 
naprej, z izjemo CER za projekte velikih 
hidroelektrarn.

Or. en

Obrazložitev

Zunanja izravnava mora biti omejena na dobropise, ki so resnično dodatni in prispevajo k 
trajnostnemu razvoju v državah gostiteljicah. Zlasti CER in ERU iz panog, kjer sta tveganje 
povečanja emisij CO2 in mednarodna konkurenca velika, po letu 2012 v sistemu EU ne bi 
smeli več uporabljati.

Predlog spremembe 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) V primeru da se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, je treba 
predvideti možnost, da se dobropisi iz 

črtano
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visokokakovostnih projektov v sistemu 
trgovanja Skupnosti uporabijo v okviru 
sporazumov s tretjimi državami. Takšni 
sporazumi, ki so lahko dvo- ali 
večstranski, bi lahko projektom omogočili, 
da bi bili še naprej priznani v okviru 
sistema Skupnosti, ki je priskrbel ERU do 
leta 2012, čeprav se v okviru Kjotskega 
protokola ne morejo več priznavati.

Or. en

Obrazložitev

Pogoji za izravnavo dobropisov bi morali biti določeni v okviru ZN in celovitega 
mednarodnega sporazuma za obdobje po 2012.

Predlog spremembe 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za pojasnitev vključitve vseh vrst 
kotlov, gorilnikov, turbin, grelnikov, 
industrijskih peči, sežigalnic, žgalnih peči, 
peči, sušilnih naprav, motorjev, bakel in 
toplotnega ali katalitičnega naknadnega 
zgorevanja v to direktivo je treba dodati 
opredelitev pojma kurilne naprave.

(28) Za pojasnitev vključitve vseh vrst 
kotlov, gorilnikov, turbin, grelnikov, 
industrijskih peči, sežigalnic, žgalnih peči, 
peči, sušilnih naprav, motorjev, bakel in 
toplotnega ali katalitičnega naknadnega 
zgorevanja v to direktivo je treba dodati 
opredelitev pojma kurilne naprave v skladu 
z ustrezno opredelitvijo iz direktive Sveta 
96/91/ES z dne 24. septembra 1996 o 
celovitem preprečevanju in zmanjševanju 
onesnaževanja zraka.

Or. de

Obrazložitev

Pojem "kurilna naprava" je treba opredeliti v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in 
zmanjševanju onesnaževanja (91/61/ES), s čimer se zagotovi terminološka doslednost in 
uskladi zakonodaja s področja izdaje dovoljenj z zakonodajo s področja trgovanja z 
emisijami.
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Predlog spremembe 126
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za pojasnitev vključitve vseh vrst 
kotlov, gorilnikov, turbin, grelnikov, 
industrijskih peči, sežigalnic, žgalnih peči, 
peči, sušilnih naprav, motorjev, bakel in 
toplotnega ali katalitičnega naknadnega 
zgorevanja v to direktivo je treba dodati 
opredelitev pojma kurilne naprave.

(28) Za pojasnitev vključitve vseh vrst 
kotlov, gorilnikov, turbin, grelnikov, 
industrijskih peči, sežigalnic, žgalnih peči, 
peči, sušilnih naprav in motorjev v to 
direktivo je treba dodati opredelitev pojma 
kurilne naprave.

Or. en

Obrazložitev

Vmesno plamtenje je potrebno zaradi varnosti v začetni in končni fazi postopka. Čeprav bi 
bilo treba tovrstne emisije zmanjšati (ocenjeni stroški zaradi izgube materiala pri etilenskem 
krekingu znašajo od 400 do 600 EUR na tCO2), to tehnično ni izvedljivo. Poleg tega ni jasno, 
da obstaja oprema za spremljanje želene natančnosti plamtenja.

Predlog spremembe 127
Herbert Reul

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 

črtano
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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.]

Or. de

Obrazložitev

Letalstva ni treba izrecno omeniti. Če je letalstvo vključeno v sistem trgovanja z emisijami, se 
tudi zanj in po potrebi tudi za ladijski promet uporabi model z referenčno vrednostjo, saj se 
tako spodbuja najučinkovitejša tehnologija, pri tem pa ne nastajajo visoki stroški, ki bi 
izkrivljali konkurenco.

Predlog spremembe 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati kot proizvajalce 
električne energije. 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.]

Or. en
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Obrazložitev

Letalstvo bi morali obravnavati tako kot energetsko panogo, saj lahko prav tako večino svojih 
stroškov prenese na potrošnika, vključitev prevoznikov v sistem trgovanja z brezplačnimi 
pravicami pa bi zato pripeljala do nepričakovanih dobičkov v panogi na račun potrošnikov, 
ne da bi s tem dosegli koristi za okolje.

Predlog spremembe 129
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, bi 
moralo letalstvo prejeti prehodno 
brezplačno dodelitev. 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.]

Or. en

Obrazložitev

Postopek dražbe bo predstavljal največjo svetovno dražbo v teku doslej. Bistvenega pomena 
je, da se ves čas ohranja likvidni trg za pravice in da se izogiba morebitnim tržnim 
neuspehom. Zato je potrebno obdobje postopnega uvajanja za podporo pravilnemu prehodu 
električnega trga na popolno dražbo, ki bi omejilo negativne vplive na sposobnost 
proizvodnje in cene elektrike, da se izognemo izkrivljanju notranjega evropskega trga za 
nacionalne sektorje, ki jih sprožajo cene elektrike.
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Predlog spremembe 130
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Pomembno je, da se sistem v 
prihodnje razširi do takšne mere, da bo 
zajel druge velike povzročitelje emisij 
toplogrednih plinov, zlasti v prometnem 
sektorju, na primer ladijske prevoznike. V 
ta namen mora Komisija čim prej 
predlagati ustrezne spremembe, ki jih bo 
spremljala presoja vplivov, da bo lahko 
pomorski promet vključen v sistem 
Skupnosti do leta 2013, za vključevanje 
cestnega prevoza blaga pa bo določen 
datum.

Or. nl

Obrazložitev

V sistem za trgovanje z emisijami se lahko vključi tudi cestni prevoz blaga in pomorski 
promet.

Predlog spremembe 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. de

Obrazložitev

Do prehodne dodelitve pravic ne bo prišlo, saj bo model z referenčno vrednostjo vpeljan tudi 
za energetsko intenzivne industrijske panoge. Vrh tega v primeru, ko določen obrat ne doseže 
referenčne vrednosti, dražba poteka samo v okviru modela z referenčno vrednostjo.
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