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Predlog spremembe 132
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(-1) Člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Ta direktiva vzpostavlja sistem za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti (v 
nadaljevanju sistem Skupnosti), da bi 
prispevala k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov na stroškovno in 
ekonomsko učinkovit način, hkrati pa 
spodbudila inovacije ter ohranjanje in 
povečevanje konkurenčnosti.“

Or. en

Obrazložitev

Sistem za trgovanje z emisijami naj bi privedel do inovacij z nizkimi emisijam ogljika, ki bodo 
podjetjem v EU prinesle dolgoročne prednosti pred tekmeci zunaj EU. V primerih, ko bi ta 
sistem povzročil tveganje povečanja emisij CO2, je treba ohraniti konkurenčnost podjetij EU.

Predlog spremembe 133
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Direktiva predvideva tudi povečano 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
bi prispevala k stopnji zmanjšanja, ki se iz 

Direktiva predvideva tudi povečano 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
bi prispevala k stopnji zmanjšanja, ki se 
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znanstvenega vidika šteje za nujno za 
preprečevanje nevarnih sprememb 
podnebja.

šteje za nujno za zmanjšanje odvisnosti od 
fosilnih goriv v prihodnjih desetletjih 
zaradi varnosti oskrbe.

Or. de

Obrazložitev

Podnebne spremembe so eden izmed mnogih vidikov. Odločilna pa je zagotovitev varnosti 
oskrbe v prihodnjih desetletjih. Skupaj z znatnim povečanjem učinkovitosti pri koriščenju 
fosilnih goriv in razvojem drugih energetskih virov se tudi emisije toplogrednih plinov trajno 
zmanjšujejo.

Predlog spremembe 134
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(1a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 1a
1. Komisija bo preučila načine vključitve 
dejavnosti LULUCF na področje uporabe 
te direktive z vidika predlogov, 
predstavljenih na konferenci na Baliju, in 
tehničnega napredka. Zakonodajni 
predlog o tej zadevi bo Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila najpozneje 
konec leta 2008.
2. Ta predlog zadeva predvsem celotno 
vključitev projektov LULUCF v 
„projektne mehanizme“ (JI in CDM) iz 
Kjotskega protokola, vključno z uporabo 
CER in ERU iz projektnih dejavnosti v 
sistemu Skupnosti pred začetkom veljave 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

Or. fr
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Obrazložitev

Nekatere države članice očitajo Evropski komisiji, da ni zadostno obrazložila svoje odločitve, 
da izključi dejavnosti LULUCF s področja EU ETS. Evropski svet je v Sklepih pozval 
Komisijo, naj preuči možnosti te vključitve. Tudi Evropski parlament je pozval Komisijo, naj 
analiza to možnost.

Vzpostavitev projektov LULUCF v državah v razvoju prek CDM naj bi bila nezanemarljiv vir 
financiranja, ki bi lahko zagotavljal varstvo biološke raznovrstnosti in obnovo poškodovanih 
gozdov.

Predlog spremembe 135
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(1a) (13a) V členu 2 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. Kjer je to izrecno določeno, ta 
direktiva velja tudi za naprave iz priloge 
2aa.“

Or. en

Obrazložitev

Panoge, v katerih stroški električne energije predstavljajo večino proizvodnih stroškov, še 
niso vključene v sistem trgovanja z emisijami. Kljub vsemu morajo električno energijo kupiti 
od ponudnikov, ki pa so vključeni v ta sistem, zato bodo njihovi proizvodni stroški občutno 
narasli. Da bi se izognili posrednemu povečanju emisij CO2, je treba grožnje konkurenčnosti 
v teh panogah ublažiti.

Predlog spremembe 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
c) „Toplogredni plini“ pomenijo pline iz 
Priloge II ter druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;

c) „Toplogredni plini“ pomenijo pline iz 
Priloge II;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev toplogrednih plinov velja za namen te direktive. Zato zadošča napotiti na pline, 
navedene v prilogi. Prilagoditev naj torej poteka izključno prek Priloge II, ki je bistvena 
določba Direktive.

Predlog spremembe 137
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
c) „Toplogredni plini“ pomenijo pline iz 
Priloge II in druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;

c) „Toplogredni plini“ pomenijo pline iz 
Priloge II in pline, ki bodo kot takšni 
opredeljeni v okviru prihodnjih 
mednarodnih sporazumov;

Or. de

Obrazložitev

Direktiva se mora nanašati na pline ozračja, navedene v Kjotskem protokolu. Predlagana 
formulacija je oblikovana tako široko, da npr. vključuje tudi vodno paro.
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Predlog spremembe 138
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
c) „Toplogredni plini“ pomenijo pline iz 
Priloge II in druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;

c) „Toplogredni plini“ pomenijo pline iz 
Priloge II in pline, ki bodo kot takšni 
opredeljeni v okviru prihodnjih 
mednarodnih sporazumov;

Or. de

Obrazložitev

Omejiti pline ozračja. Predvidena formulacija je oblikovana tako široko, da npr. vključuje 
tudi vodno paro. Tu pa se skriva nevarnost prihodnje manj ciljno usmerjene zahteve po 
zmanjšanju in občutne upravne obremenitve.

Predlog spremembe 139
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;

(c) ',toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter pline, opredeljene kot 
toplogredne v prihodnjih mednarodnih 
sporazumih;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev toplogrednih plinov v predlogu je preveč ohlapna in si jo je mogoče različno 
razlagati. V predlogu spremembe je zaradi doslednosti predlagana opredelitev, skladna s 
kjotskim protokolom, da bo zagotovljeno učinkovito zmanjševanje emisij.
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Predlog spremembe 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(h) „nov udeleženec“ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov;

(h) „nov udeleženec“ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov ali 
posodobitev svojega dovoljenja za emisije 
toplogrednih plinov zaradi spremembe v 
vrsti ali delovanju naprave ali zaradi 
občutne razširitve same namestitve ali 
uporabe njene zmogljivosti;

Or. fr

Obrazložitev

Nove udeležence, ki prvič pridobijo dovoljenje za emisije, in tiste, ki potrebujejo posodobitev 
dovoljenja zaradi razširitve ali bistvenega razvoja svoje dejavnosti, je nujno treba 
obravnavati enako. To opredelitev, ki se je uporabljala za prvi dveh obdobji direktive o 
pravicah (2005–2007 in 2008–2012), je treba znova uporabiti, da se ne povzroči različno 
obravnavanje.

Predlog spremembe 141
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka h

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

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

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev novega udeleženca je treba prilagoditi, da bodo lahko podjetja, kjer bo le 
mogoče, proizvodnjo osredotočila na najučinkovitejših mestih v EU. V ta namen je treba 
zagotoviti pravično in dosledno obravnavo treh možnih scenarijev v industriji: delovanja 
obstoječih naprav, povečevanja zmogljivosti obstoječih naprav in razvoja novih naprav.

Predlog spremembe 142
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
h) „Novi udeleženec“ pomeni napravo, ki 
izvaja eno ali več dejavnosti iz Priloge I in 
je po predložitvi seznama iz člena 11(1) 
Komisiji pridobila dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov;

h) „Novi udeleženec“ pomeni napravo, ki 
izvaja eno ali več dejavnosti iz Priloge I in 
je po predložitvi seznama iz člena 11(1) 
Komisiji pridobila dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov, in razširitve 
zmogljivosti obstoječih naprav;

Or. de

Obrazložitev

Osnutek direktive ne vsebuje nobene določbe o tem, kako se obravnavajo razširitve 
zmogljivosti obstoječih naprav (torej povečanja proizvodnje) s pravnega vidika. To določbeno 
vrzel je treba odpraviti. Naprave z razširjeno zmogljivostjo se morajo obravnavati kot novi 
udeleženci v smislu Direktive.
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Predlog spremembe 143
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
h) „Novi udeleženec“ pomeni napravo, ki 
izvaja eno ali več dejavnosti iz Priloge I in 
je po predložitvi seznama iz člena 11(1) 
Komisiji pridobila dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov;

h) „Novi udeleženec“ pomeni napravo, ki 
izvaja eno ali več dejavnosti iz Priloge I in 
je po predložitvi seznama iz člena 11(1) 
Komisiji pridobila dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov, in razširitve 
zmogljivosti obstoječih naprav;

Or. de

Obrazložitev

Osnutek direktive ne vsebuje nobene določbe o tem, kako se obravnavajo razširitve 
zmogljivosti obstoječih naprav (torej povečanja proizvodnje) s pravnega vidika. To določbeno 
vrzel je treba odpraviti. Naprave z razširjeno zmogljivostjo se morajo obravnavati kot novi 
udeleženci v smislu Direktive. Diferenciacija s strokovnega vidika ne bi bila upravičena in bi 
ovirala vlaganja.

Predlog spremembe 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ba) doda se naslednja črka:
„ja) „energetsko intenziven obrat“ 
pomeni enoto obrata, pri kateri znašajo 
stroški dobave energije in elektrike 
najmanj 3,0 % vrednosti proizvodnje ali 
pri kateri znaša nacionalni energetski 
davek, ki ga mora plačati zadevni obrat, 
vsaj 0,5 % dodane vrednosti.
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„Stroški energije in elektrike“ so dejanski 
stroški dobave energije ali pridobitve 
energije v obratu. Sem sodijo izključno 
električni tok, kuriva in energetski
proizvodi, ki se uporabljajo za ogrevanje.
„Vrednost proizvodnje“ je promet - ki 
vključuje neposredno na ceno proizvoda 
vezane subvencije - plus/minus 
spremembe zalog končnih in 
nedokončanih izdelkov ter za nadaljnjo 
prodajo pridobljenega blaga in storitev 
minus nabave blaga in storitev, 
namenjenih nadaljnji prodaji.
„Dodana vrednost“ je skupni promet, ki 
se obdavči v skladu z zakonom o davku na 
dodano vrednost, vključno s prodajo za 
izvoz in z odbitkom celotnega nakupa, ki 
je obdavčen z davkom na dodano 
vrednost, vključno z dobavami.

Or. de

Obrazložitev

Za pomoč ter večjo varnost pri načrtovanju in vlaganju za podjetja je treba že v tej direktivi 
bolj jasno opredeliti, kaj so energetsko intenzivne panoge in kako naj se v okviru sistema za 
trgovanje z emisijami posebej obravnavajo sektorji, ki predstavljajo posebno tveganje 
povečanja emisij CO2.

Smiselna je torej opredelitev energetsko intenzivnih obratov v skladu z Direktivo 2003/96/ES 
o energetskem davku.

Predlog spremembe 145
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
[t)] „Kurilna naprava“ pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ter v kateri 
se izvajajo s tem neposredno povezane 

[t)] „Kurilna naprava“ pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, z 
namenom dobave končnim potrošnikom 
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dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih 
plinov;

izven obravnavane kurilne naprave;

Or. de

Predlog spremembe 146
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
[t)] „Kurilna naprava“ pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva 
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ter v kateri 
se izvajajo s tem neposredno povezane 
dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih 
plinov;

(t)] „Kurilna naprava“ pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva 
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ali 
elektrika z namenom dobave končnim 
potrošnikom izven obravnavane kurilne 
naprave;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev „sežigalnih naprav“ se mora v skladu z naslovom v Aneksu 1 Direktive izrecno in 
izključno omejiti na elektrarne in ne sme obsegati tudi internih kurišč v industrijskih 
napravah („Proizvodnja električne energije in toplote z namenom dobave drugim 
potrošnikom“).

Predlog spremembe 147
Esko Seppänen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
[(t)] ,kurilna naprava‘ pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva 
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ter v kateri 

[(t)] ,kurilna naprava‘ pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva 
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ter v kateri 
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se izvajajo s tem neposredno povezane 
dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih 
plinov;

se izvajajo s tem neposredno povezane 
dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih 
plinov, razen recikliranja/pridobivanja 
kovin in njihovih spojin;

Or. en

Obrazložitev

EU ne bi smela kaznovati recikliranja kovin.

Predlog spremembe 148
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
[u)] „Proizvajalec električne energije“ 
pomeni napravo, ki 1. januarja 2005 ali 
po tem datumu proizvaja električno 
energijo za prodajo tretjim stranem in ki 
jo zajema le vrsta „Dobava energije ali 
toplote“ v Prilogi I.

ne velja

Or. de

Obrazložitev

Vsako obliko proizvodnje električne energije je treba obravnavati enako, da bi se preprečilo 
motnje trga. Ohraniti je treba veliko število različnih energetskih konceptov znotraj 
posameznih industrijskih sektorjev.

Predlog spremembe 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka u
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
[(u)] „proizvajalec električne energije“ 
pomeni napravo, ki 1. januarja 2005 ali po 
tem datumu proizvaja električno energijo 
za prodajo tretjim stranem in ki jo zajema 
le vrsta „Dobava energije ali toplote“ v 
Prilogi I.

[(u)] „proizvajalec električne energije“ 
pomeni napravo ali del naprave, ki 
1. januarja 2005 ali po tem datumu 
proizvaja električno energijo za prodajo 
tretjim stranem in ki jo zajema le vrsta 
„Dobava energije ali toplote“ v Prilogi I. 
Prodaja tretjim stranem ne pomeni 
dobave električne energije v okviru 
obveznosti nakupa, razen če tarifa 
prevzema vključuje mehanizem za 
prilagajanje, ki omogoča prenos cene 
pravic v tarifo.

Or. fr

Obrazložitev

Soproizvodnje, v katere industrije vlagajo zaradi zadovoljevanja svojih potreb po pari in 
električni energiji, se običajno uporabljajo v načinu „baseload“ in torej ne morejo biti 
donosne, če se uporabljajo poleg kombiniranih ciklov ali drugih naprav za proizvodnjo 
električne energije. Torej se ne smejo uporabljati ista pravila za razdelitev pravic med 
dejavnosti proizvodnje električne energije, ki so predmet obveznosti nakupa, in podobne 
dejavnosti, kjer ta obveznost ne velja.

Predlog spremembe 150
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
[(u)] ,proizvajalec električne energije‘ 
pomeni napravo, ki 1. januarja 2005 ali po 
tem datumu proizvaja električno energijo 
za prodajo tretjim stranem in ki jo zajema 
le vrsta ,Dobava energije ali toplote‘ v 
Prilogi I.

[(u)] ,proizvajalec električne energije‘ 
pomeni napravo, ki 1. januarja 2005 ali po 
tem datumu proizvaja električno energijo 
za prodajo tretjim stranem in jo večinoma 
dobavlja javnim elektroenergetskim 
omrežjem in ki jo zajema le vrsta ,Dobava 
energije ali toplote‘ v Prilogi I.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi mednarodne konkurence je treba samoproizvajalce vključiti v brezplačno dodelitev.
Tudi drugim panogam, ne le javnim elektroenergetskim podjetjem, je treba omogočiti 
obratovanje lastnih energetskih obratov, v katere so že vložile sredstva. Opredelitev je treba 
zato spremeniti. Samoproizvajalcev, ki so v Direktivi 96/92/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. decembra 1996 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo 
opredeljeni kot fizične ali pravne osebe, ki proizvajajo električno energijo predvsem za lastno 
uporabo, ne bi smeli izvzeti iz brezplačne dodelitve.

Predlog spremembe 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ua) ‘panoge, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2’, pomenijo 
panoge, opredeljene v skladu z merili iz 
člena 10a(9) in navedene v prilogi 1a.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo o izpostavljenih panogah s sklicevanjem na merila in novo prilogo.

Predlog spremembe 152
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ua) ‘panoge, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2’, pomenijo 
panoge, opredeljene v skladu z merili iz 
člena 10a(9) in navedene v prilogi 1a.
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Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo o izpostavljenih panogah s sklicevanjem na merila in novo prilogo.

Predlog spremembe 153
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ua) „Obrati z intenzivno porabo 
električne energije“ so enote obrata v 
skladu s Prilogo 2ab.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev obratov z intenzivno porabo električne energije je treba tako jasno razmejiti, kot 
je to mogoče v Aneksu 3, in mora veljati kot osnova za brezplačno dodelitev pravic.

Predlog spremembe 154
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ua) „začasno potrjeno zmanjšanje 
emisije“ ali „tCER“ pomeni izdano enoto 
zaradi projekta vnovičnega pogozdovanja 
ali pogozdovanja, ki se izteče ob koncu 
ciljnega obdobja, za katerega je bila 
izdana, na podlagi člena 12 Kjotskega 
protokola in odločitev, sprejetih na 
podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola.
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Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 155
Philippe Busquin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ua) ‘zunanja naprava’ pomeni napravo, 
ki je v lasti in/ali jo upravlja tretja stranka 
in ki ima vlogo, ki bi jo sicer lahko imela 
notranja proizvodna dejavnost, ki je del 
proizvodnega procesa zadevne 
gospodarske panoge.

Or. en

Obrazložitev

Izraz ‘zunanja naprava’ je treba opredeliti, da ne bi za te naprave veljali drugačni načini 
dodeljevanja in bi zato imele višje stroške kot notranje naprave v panogah, katerim 
dobavljajo energijo.

Predlog spremembe 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ua) ‘zunanja naprava’ pomeni napravo, 
ki je v lasti in/ali jo upravlja tretja stranka 
in ki ima vlogo, ki bi jo sicer lahko imela 
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notranja proizvodna dejavnost, ki je del 
proizvodnega procesa zadevne 
gospodarske panoge.

Or. en

Obrazložitev

Izraz ‘zunanja naprava’ je treba opredeliti, da ne bi za te naprave veljali drugačni načini 
dodeljevanja in bi zato imele višje stroške kot notranje naprave v panogah, katerim 
dobavljajo energijo.

Predlog spremembe 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Pristojni organ pregleda dovoljenja o 
emisiji toplogrednih plinov najmanj 
vsakih pet let in izvede potrebne 
spremembe.

ne velja

Or. de

Obrazložitev

Pregled upoštevanja pravil vsakih pet let, ki ga Komisija zahteva na več mestih Klimatsko-
energetskega paketa, je birokratska neumnost. Pregled se izvaja že na osnovi poročil.

Predlog spremembe 158
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Pristojni organ najmanj vsakih pet let Pristojni organ najmanj vsakih pet let 
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pregleda dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov in ga ustrezno 
spremeni.

pregleda dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov in ga ustrezno 
spremeni glede na najnovejše znanstvene 
ugotovitve.

Or. el

Obrazložitev

Treba je poudariti, da bodo pri pregledu dovoljenj za emisije toplogrednih plinov in vsakega 
predlaganega predloga spremembe upoštevani najnovejši znanstveni podatki.

Predlog spremembe 159
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem 1,74 % v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem 2% v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

Or. en

Obrazložitev

Panog, vključenih v sistem EU za trgovanje z emisijami, ne bi smeli neenakomerno obremeniti 
s 60-odstotnim deležem zmanjšanja emisij, čeprav k slednjim prispevajo samo 40 %. Panoge 
bi morali obravnavati podobno oziroma enakopravno. Panoge, ki niso vključene v sistem 
trgovanja, bi morale med letoma 2013 in 2020 prevzeti 13-odstotni delež zmanjšanja glede na 
emisije v letu 2005, da bi bila njihova obremenitev enaka kot obremenitev panog v sistemu 
trgovanja. Povečanje emisij CO2 ni odvisno le od brezplačnih dodelitev, temveč tudi od 
razpoložljivosti pravic na trgu (likvidnosti).

Zaradi tega bo predlagana tudi sprememba predloga odločbe o skupnih prizadevanjih.
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Predlog spremembe 160
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem 1,74% v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim nespremenjenim faktorjem 
1,10 % v primerjavi s povprečjem skupnih 
letnih pravic, ki jih izdajo države članice v 
skladu z odločbami Komisije o nacionalnih 
načrtih razdelitve pravic za obdobje 2008–
2012.

Or. de

Obrazložitev

Ni mogoče razbrati, kako je Komisija prišla na faktor 1,74 %. Z izhodiščnim letom 1990 ob 
uporabi 20-odstotnega cilja zmanjševanja emisij in ob upoštevanju razdelitve obveznosti 
zmanjšanja, ki jo je predlagala KOMISIJA, med sektorji, ki so upoštevani v EU ETS, in 
preostalimi sektorji, ter ob dodatnem upoštevanju Bolgarije in Romunije, bi za dosego ciljev 
zadoščalo letno zmanjšanje 1,10 % za sektorje, ki so upoštevani v EU ETS.

Predlog spremembe 161
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem 1,74 % v primerjavi s 

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem 2% v primerjavi s 
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povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

Or. en

Obrazložitev

Na Baliju so se dogovorili, da morajo razvite države do leta 2020 zmanjšati svoje emisije 
toplogrednih plinov za 25 % do 40 % v primerjavi z letom 1990. Da bi dosegli ta cilj, bi 
moral 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 % (1,74 x 25/21). 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.

Predlog spremembe 162
Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Komisija do 30. junija 2010 objavi 
absolutno količino pravic za leto 2013 na 
podlagi skupnih količin pravic, ki so jih 
izdale države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

Komisija do 31. decembra 2010 objavi 
absolutno količino pravic za leto 2013 na 
podlagi skupnih količin pravic, ki so jih 
izdale države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi ustrezna gotovost in predvidljivost za industrijo, je treba čim prej določiti 
količino pravic, ki jih izdajo države članice v skladu z nacionalnimi načrti razdelitve pravic za 
obdobje 2008–2012, zato je treba izbrati zgodnejši datum.
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Predlog spremembe 163
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.“

Komisija najkasneje leta 2016 ponovno 
prouči linearni faktor.“

Or. en

Obrazložitev

Razpoložljive možnosti ublažitve in stroškovno učinkovitost linearnega faktorja bi bilo treba 
znova preučiti na sredini tretjega obdobja trgovanja.

Predlog spremembe 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 a – odstavek 3 a (novo)

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



AM\730636SL.doc 23/95 PE409.397v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 165
Esko Seppänen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(6a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 9aa
Prilagoditev oblikovanja cen električne 
energije za celotno Skupnost na 
usklajenem trgu
Komisija objavi pravična pravila za sistem 
oblikovanja veleprodajnih cen na 
liberaliziranem in usklajenem trgu 
električne energije, da bi preprečila 
nepričakovane dobičke jedrskih in 
hidroelektrarn ter špekulativne dobičke 
udeležencev finančnih trgov zaradi 
listinjenja pravic.“

Or. en

Obrazložitev

Na grosističnem trgu električne energije se cene oblikujejo na podlagi dobavne cene z maržo.
Pri določanju cene se upoštevajo tudi stroški pravic do emisij, zaradi česar je dražja vsa 
elektrika. To prinaša velike nezaslužene dobičke jedrskim in hidroelektrarnam, ki pravic ne 
potrebujejo. Določanje veleprodajnih cen električne energije bi bilo treba prilagoditi, da bi 
preprečili nezaslužene dobičke proizvajalcev elektrike brez emisij in neenakopravno 
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oblikovanje tržnih cen, ki koristi predvsem jedrski industriji.

Predlog spremembe 166
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Člen 10 se črta.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.

1. Od leta 2013 naprej da organ Skupnosti
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:
(a) 90 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
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Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;
(b) 10 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med 
določene države članice za namene 
solidarnosti in rasti v Skupnosti, s čimer 
se poveča količina pravic, ki jih navedene 
države članice dajo na dražbo v okviru 
točke (a) za odstotke, navedene v Prilogi 
IIa.
Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.
Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da 
se zagotovi, da je prerazporeditev 10 %.
3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. 100 % prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic, Evropska unija uporabi za::

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost, obnovljive vire in 
energije brez vsebnosti ogljikovega 
dioksida, prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti z elektrarnami 
na premog;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti z elektrarnami 
na premog;

(ca) razvoj lastnih nosilcev energije;
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(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

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

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;

(e) pomoč nekaterim državam članicam za 
namene solidarnosti in rasti v Skupnosti v 
okviru 10 % prihodkov iz dražbe za vse te 
države, lažje prilagajanje držav v razvoju 
na vplive podnebnih sprememb;

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije in

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije, in

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti v okviru 
[x %, ki jih je treba določiti] skupnega 
prihodka iz dražbe.

4. Države članice vključijo informacije o 
uporabi prihodkov za posamezen namen v 
poročila, predložena v skladu z Odločbo 
št. 2004/280/ES.

4. Komisija vključi informacije o uporabi 
prihodkov za posamezen namen v poročila, 
predložena v skladu z Odločbo 
št. 280/2004/ES.

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje 
velika podjetja, zajeta v sistemu 
Skupnosti, poln dostop ter da kateri koli 
drugi sodelujoči ne ogrozi delovanja 
dražbe. Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

5. Komisija do 31. decembra 2009 sprejme 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 23(3) Uredbo o 
časovnem načrtu, upravljanju in drugih 
vidikih dražbe, da se zagotovi odprta, 
pregledna in nediskriminatorna izvedba 
dražbe.

Sistem dražbe je zasnovan za 
zagotavljanje stalno likvidnega in 
preglednega trga.
Da se zagotovi doseganje teh ciljev, zgoraj 
navedena uredba temelji na naslednjih 
načelih:
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- uporablja se samo en sistem, ki je 
dostopen na daljavo, preprost (z enim 
krogom), učinkovit in na voljo po 
sprejemljivi ceni ter katerega celovitost 
zagotavlja samo en upravljavec na ravni 
Skupnosti;
- dostop do dražbe po najnižji ceni se 
zagotavlja vsem akterjem, ki dokažejo 
plačilno sposobnost in imajo odprt račun 
v registru pravic;
- v tej uredbi se določi časovni načrt za 
obseg dražb v skladu z roki za predajo 
pravic in finančnimi omejitvami podjetij; 
ta časovni načrt izključuje uporabo samo 
ene dražbe za celotno obdobje.
Uredba določa, da ta trg spremlja 
organizacija, ki že obstaja ali jo je treba 
ustanoviti in katere naloge morajo biti 
podobne nalogam organa za spremljanje 
trga surovin.

Or. fr

Obrazložitev

Dražbe se morajo izvajati na ravni Skupnosti in ne v posameznih državah članicah.

Nujno je, da ima EU možnosti večjih naložb v energetske tehnologije in tehnologije 
zmanjševanja emisij CO2, ki so bistvene za pripravo prizadevanj za zmanjšanje emisij do leta 
2050. Uporaba prihodkov na ravni Skupnosti bo omogočila dobro organizacijo evropskih 
raziskav, predvsem v primerjavi z Združenimi državami in Japonsko.

Predlog spremembe 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
na dražbo vse pravice.

Or. en
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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 169
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(a) 90 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(a) 80 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2008 zadevne države 
članice;

Or. en

Obrazložitev

Leto 2008 je prvo leto, ko bodo podatki sistema EU za trgovanje z emisijami enotni in skupni 
za vseh 27 držav članic. Poleg tega letos začne veljati nova opredelitev naprav.

Predlog spremembe uvaja dodatnih 10 % skupne količine pravic, namenjenih dražbi med 
državami članicami, na podlagi dosežkov od osnovnega leta po kjotskem protokolu do leta 
2008 – prvega leta v obdobju obveznosti po tem protokolu. Pristop upošteva kjotske dosežke 
posameznih držav, kot je bilo določeno v sklepih s pomladanskih zasedanj Evropskega sveta 
leta 2007 in 2008.
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Predlog spremembe 170
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ba) 10 % skupne količine pravic, 
namenjenih prodaji na dražbi, se razdeli 
med države članice v skladu z dosežki od 
osnovnega leta po kjotskem protokolu do 
leta 2008, da se upoštevajo prizadevanja 
do datuma uvedbe sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Leto 2008 je prvo leto, ko bodo podatki sistema EU za trgovanje z emisijami enotni in skupni 
za vseh 27 držav članic. Poleg tega letos začne veljati nova opredelitev naprav.

Predlog spremembe uvaja dodatnih 10 % skupne količine pravic, namenjenih dražbi med 
državami članicami, na podlagi dosežkov od osnovnega leta po kjotskem protokolu do leta 
2008 – prvega leta v obdobju obveznosti po tem protokolu. Pristop upošteva kjotske dosežke 
posameznih držav, kot je bilo določeno v sklepih s pomladanskih zasedanj Evropskega sveta 
leta 2007 in 2008.

Predlog spremembe 171
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
za namene pododstavka (b) v zvezi z 
dodelitvijo pravic državam članicam je 
treba, zaradi solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, upoštevati merila, kot so 
geografske posebnosti in pomanjkljivosti 
geografskih regij, zlasti oddaljenih 
gorskih ali otoških regij. 
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Or. el

Predlog spremembe 172
Alyn Smith

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Za namene točke (b) se pri dodeljevanju 
pravic nekaterih državam članicam kot 
merilo upoštevajo posebne geografske 
ovire, na primer odmaknjenost ali otoška 
narava njihovega ozemlja.

Or. en

Obrazložitev

Porazdeljeni prihodki od dražbe morajo upoštevati cilj Skupnosti o gospodarski, socialni in 
teritorialni koheziji, s posebnim poudarkom na odmaknjenih regijah.

Predlog spremembe 173
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
2a. Komisija prihodke od dražbe razdeli 
med države članice sorazmerno z 
dodeljenimi pravicami, pri tem pa 
upošteva formulo za dodeljevanje iz 
priloge IIa.

Or. en
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Obrazložitev

Vse države članice bi morale prejeti delež prihodkov od dražbe na ravni Skupnosti. Če bodo 
dražbe organizirale posamezne države članice, bi bilo zaželeno, da bi si prihodek pravično 
razdelile vse države članice.

Predlog spremembe 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic iz 
odstavka 2, vključno z vsemi prihodki iz 
dražbe iz točke (b) navedenega odstavka, 
se uporabijo za:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 175
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

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

Obrazložitev

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

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

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

Predlog spremembe 176
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
ter predstavitvenih projektov za 
zmanjšanje emisij in prilagoditev, vključno 
s sodelovanjem v pobudah v okviru 
Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

Or. en

Obrazložitev

Spreminjanje nabora energetskih virov EU zahteva čas in bi moralo temeljiti na načelu 
stroškovne učinkovitosti. Premog bi se v prihodnosti moral uporabljati in tako zagotavljati 
varnost oskrbe z energijo. Za uresničitev tega je potrebna dodatna podpora za uvedbo novih 
tehnologij v sektorju energije, ki se pridobiva iz premoga.
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Predlog spremembe 177
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %, vključno 
z naložbami v koncentrirano sončno 
energijo v Evropski uniji ali tretjih 
državah;

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje CCS je urejeno v predlogu spremembe odstavka 3a člena 10, ki države članice 
zavezuje k vrnitvi vsaj 50 % prihodkov od dražb sodelujočim podjetjem pod pogojem, da jih 
porabijo za tehnologije z nizkimi izpusti ogljika, vključno s CCS. Administrativni stroški se 
lahko povrnejo iz ostalih prihodkov od trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 178
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Trgovanje CCS je urejeno v predlogu spremembe odstavka 3a člena 10, ki države članice 
zavezuje k vrnitvi vsaj 50 % prihodkov od dražb sodelujočim podjetjem pod pogojem, da jih 
porabijo za tehnologije z nizkimi izpusti ogljika, vključno s CCS. Administrativni stroški se 
lahko povrnejo iz ostalih prihodkov od trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 180
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(c) zajemanje in geološko shranjevanje
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) tehnologije čistega premoga, vključno 
z zajemanjem in geološkim shranjevanjem
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog; 

Or. en
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Obrazložitev

Spreminjanje nabora energetskih virov EU zahteva čas in bi moralo temeljiti na načelu 
stroškovne učinkovitosti. Premog bi se v prihodnosti moral uporabljati in tako zagotavljati 
varnost oskrbe z energijo. Za uresničitev tega je potrebna dodatna podpora za uvedbo novih 
tehnologij v sektorju energije, ki se pridobiva iz premoga.

Predlog spremembe 181
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ca) za posodobitev kurilnih naprav na 
premog ali njihovo zamenjavo z 
učinkovitejšimi enotami z nižjimi 
emisijami CO2;

Or. en

Obrazložitev

Spreminjanje nabora energetskih virov EU zahteva čas in bi  moralo temeljiti na načelu 
stroškovne učinkovitosti. Premog bi se v prihodnosti moral uporabljati in tako zagotavljati 
varnost oskrbe z energijo. Za uresničitev tega je potrebna dodatna podpora za uvedbo novih 
tehnologij v sektorju energije, ki se pridobiva iz premoga.

Predlog spremembe 182
Miloslav Ransdorf

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ca) za raziskovanje, razvoj in uveljavitev 
tehnologij za shranjevanje energije;

Or. en
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Obrazložitev

Stroški dražb bodo zmanjšali zmogljivosti podjetij za vlaganja v okolju prijazne tehnologije 
ter razvoj in raziskave. Tako bi morali biti prihodki od dražb znova uporabljeni za 
financiranje razvoja novih tehnologij in prizadevanj za raziskave in razvoj. Ne bi se jih smelo 
uporabljati za reševanje proračunskih težav.

Predlog spremembe 183
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ca) za omogočanje nadaljnjega razvoja 
čistih nosilcev energije, kot je vodik;

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z dodeljevanjem pravic do emisij toplogrednih plinov ugotavljamo, da direktiva 
trenutno dodeljuje pravice energetsko intenzivni industriji zaradi konkurence industrij izven 
Unije, ki jih ne omejujejo enaka pravila o zmanjšanju toplogrednih plinov (povečanje emisij 
CO2).

Predlog spremembe 184
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

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

Or. fr

Obrazložitev

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

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

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

Predlog spremembe 185
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

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

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje CCS je urejeno v predlogu spremembe odstavka 3a člena 10, ki države članice 
zavezuje k vrnitvi vsaj 50 % prihodkov od dražb sodelujočim podjetjem pod pogojem, da jih 
porabijo za tehnologije z nizkimi izpusti ogljika, vključno z CCS. Administrativni stroški se 
lahko povrnejo iz ostalih prihodkov od trgovanja z emisijami.
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Predlog spremembe 186
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(da) naložbe v državah v razvoju, ki so 
ratificirale kjotski protokol in bodo 
ratificirale prihodnjo mednarodno 
konvencijo, bodo prispevale k 
nadaljnjemu zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov za več kot 20 %, kar 
mora biti doseženo v EU in bo pomembno 
prispevalo k razvoju gospodarstva z 
nizkimi emisijami toplogrednih plinov v 
državah v razvoju;

Or. el

Obrazložitev

Zelo je pomembno, da se prihodki iz dražb pravic vlagajo v vzpostavljanje gospodarstva z 
nizkimi emisijami toplogrednih plinov, ne samo v Skupnosti, temveč tudi v državah v razvoju.
Podnebne spremembe ne poznajo meja in zahtevajo skupno prizadevanje.

Predlog spremembe 187
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; in

obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije, zagotavljanjem subvencij ali 
posebnih stopenj za osnovno blago in 
drugih finančnih spodbud;
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Or. el

Obrazložitev

Glede na to, da se bo dražba uporabljala v sektorjih, ki lahko prenesejo stroške pravic na 
cene proizvodov, je pomembno, da se del prihodkov iz dražb nameni pomoči potrošnikom in 
gospodinjstvom z nizkim ali srednje visokim prihodom, ki jih bo porast cen osnovnega blaga 
bolj prizadel.

Predlog spremembe 188
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(fa) za blažitev vpliva sistema za trgovanje 
s pravicami do emisij toplogrednih plinov 
na ozemlja, obdana resnimi geografskimi 
in demografskimi pomanjkljivostmi, je 
treba sprejeti dodatne ukrepe za razvoj 
trajnostne energetske politike;

Or. el

Predlog spremembe 189
Alyn Smith

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(fa) za blažitev vpliva sistema za trgovanje 
s pravicami na ozemljih, ki so v težkem 
položaju zaradi trajnih in resnih 
pomanjkljivosti, tako da se jim namenja 
dodatna sredstva za razvoj in trajnostno 
energetsko politiko;
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Or. en

Obrazložitev

Porazdeljeni prihodki od dražbe bi morali upoštevati cilj Skupnosti o gospodarski, socialni in 
teritorialni koheziji, s posebnim poudarkom na odmaknjenih regijah.

Predlog spremembe 190
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(fb) za izboljšanje konkurenčnosti 
evropskih podjetij in spodbujanje 
ukrepanja podjetij pri reševanju 
podnebnih sprememb, pri čemer je 
poudarek na energetski učinkovitosti in 
večanju obnovljivih virov energije za 
raziskave in razvoj tehnologij z nizkimi 
emisijami toplogrednih plinov in za 
tehnološki napredek v infrastrukturah.

Or. el

Predlog spremembe 191
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Trgovanje CCS je urejeno v predlogu spremembe odstavka 3a člena 10, ki države članice 
zavezuje k vrnitvi vsaj 50 % prihodkov od dražb sodelujočim podjetjem pod pogojem, da jih 
porabijo za tehnologije z nizkimi izpusti ogljika, vključno z CCS. Administrativni stroški se 
lahko povrnejo iz ostalih prihodkov od trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
3a. Vsaj 50 % prihodkov se porabi za 
financiranje zmanjšanja toplogrednih 
plinov, preprečitev krčenja in krnitve 
gozdov in prilagajanje na podnebne 
spremembe v državah, ki niso uvrščene v 
Prilogo I okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 193
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
3a. Države članice v skladu s pravili glede 
državne pomoči za zaščito okolja vrnejo 
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vsaj 50 % prihodkov od prodaje pravic na 
dražbi iz odstavka 2, vključno z vsemi
prihodki, ki izvirajo iz prodaje pravic na 
dražbi iz točke (b), podjetjem na svojem 
ozemlju, ki so sodelovala pri dražbah pod 
pogojem, da bodo porabljeni za 
tehnologije z nizkimi emisijami ogljika, 
vključno z zajemanjem in geološkim 
shranjevanjem toplogrednih plinov. 
Nobenih vračil se ne bo izplačevalo 
proizvajalcem električne energije, razen 
za električno energijo, proizvedeno v 
povezavi z industrijsko porabo toplote ali 
proizvedeno iz ostankov v industrijskem 
postopku.

Or. en

Obrazložitev

Vsaj 50 odstotkov od prihodkov dražbe bi se moralo vrniti podjetjem, ki so sodelovala pri 
dražbi pod pogojem, da bodo denar porabila za naložbe v tehnologije, ki zmanjšujejo emisije 
toplogrednih plinov. Države članice lahko v skladu s pravili glede državne pomoči spodbujajo 
naložbe podjetij v okolje, vendar je za vzpostavitev enakih pogojev za podjetja priporočljivo, 
da države članice razdelijo enake deleže prihodkov od dražbe sodelujočim podjetjem. 
Sektorju električne energije prihodki ne bodo povrnjeni, saj lahko stroške brez težav prenese 
na svoje stranke.

Predlog spremembe 194
Alyn Smith

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
3a. Komisija zagotovi, da izvajanje točk 
(a), (b), (f) in (fa) odstavka 3 prispeva k 
okrepitvi cilja Skupnosti glede 
gospodarske, socialne in ozemeljske 
kohezije, ter da izvajanje točke (g), kjer je 
to potrebno, vključuje stroške regionalnih 
in lokalnih oblasti.
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Or. en

Obrazložitev

Porazdeljeni prihodki od dražbe bi morali upoštevati cilj Skupnosti o gospodarski, socialni in 
teritorialni koheziji, s posebnim poudarkom na odmaknjenih regijah.

Predlog spremembe 195
Lena Ek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči
ne ogrozi delovanja dražbe. Navedeni
ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

5. Komisija do 31. decembra 2009 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe.

Komisija se o sprejemu uredbe vnaprej 
posvetuje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi. Dražbe se oblikujejo in izvajajo v 
skladu s sledečimi točkami:
(a) namen dražb je dodeliti pravice 
upravljavcem in/ali tržnim posrednikom 
za ceno, ki se oblikuje na trgu, in ne 
maksimizacija prihodkov ali prodaja po 
vnaprej določeni ceni;
(b) ves čas se ohranja zadostna likvidnost 
trga, zlasti v letu 2013. Postopek bi zato 
moral biti predvidljiv zlasti glede 
časovnega načrta in zaporedja dražb ter 
razpoložljivih količin;
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(c) dražba bo odprta za vse imetnike 
veljavnih računov v EU ETS, ki lahko
zagotovijo finančno jamstvo za svoje 
ponudbe;
(d) upravljavci in predvsem morebitna 
mala in srednje velika podjetja, zajeta v 
sistemu Skupnosti, imajo pravičen in 
enakopraven dostop in lahko v celoti 
sodelujejo;
(e) sodelovanje ne predstavlja 
nerazumnega finančnega bremena za 
upravljalce;
(f) iste informacije so ob istem času 
dostopne za vse udeležence in 
(g) sodelujoči se ne zarotijo ali kako 
drugače ogrozijo delovanja dražbe. 
V prvem pododstavku navedeni ukrep, ki 
je namenjen spremembi nebistvenih določb 
te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

V točki c se želi razjasniti opredelitev sodelujočih pri dražbi in zlasti zagotoviti jamstvo 
sodelujočih za svoje ponudbe. Brez tega bi ustvarili možnosti za špekulativno vedenje.

Predlog spremembe 196
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 

5. Komisija do 31. junija 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
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dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. Navedeni ukrep, 
ki je namenjen spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena [23(3)].

dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. Navedeni ukrep, 
ki je namenjen spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi ustrezna gotovost za industrijo, bi bilo treba čim prej določiti pravila prodaje 
na dražbi, zato je treba izbrati zgodnejši datum.

Predlog spremembe 197
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5a. Države članice in pristojni organ, ki 
ga je imenovala Komisija, lahko kupujejo 
in prodajajo pravice na trgu, da bi 
zmanjšali nihanje cen ogljika na 
minimum.

Or. en

Obrazložitev

Cena ogljika se lahko poviša ali zniža, vendar so prevelika nihanja škodljiva za trg. Nihanja 
bi bilo dobro zmanjšati na minimum. To bi lahko storile vlade ali na primer Evropska 
centralna banka.
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Predlog spremembe 198
Esko Seppänen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5a. Komisija do 31. decembra 2008 objavi 
jasno opredelitev pravic do emisij 
toplogrednih plinov, ki bo izključevala 
možnost njihovega listinjenja na 
finančnih trgih in bo na dražbi priznala 
prednostni položaj ponudnikom, ki jih 
bodo uporabili za proizvodnjo energije ali 
industrijskega blaga.

Or. en

Obrazložitev

Brez jasnih pravil bodo emisijske pravice postale finančni produkti. Če so dražbe in 
sekundarni trgi odprti za vse ponudnike (vključno z institucionalnimi vlagatelji, skladi hedge, 
državnimi skladi itn.), se bo pojavila nevarnost špekulativnega oblikovanja cen. Zato mora 
biti dostop do prvotnih dražbenih postopkov omogočen le ponudnikov, ki potrebuje emisijske 
pravice za svoje proizvodne postopke.

Predlog spremembe 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Prehodna pravila na ravni Skupnosti za 

usklajeno brezplačno dodelitev
Zahteva po uvozu tujih pravic

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

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti, ki uvoznikom 
nalagajo, da morajo predati pravice v 
zvezi z uvoženim energetsko intenzivnim 
blagom iz odstavkov 2, 6 in 8, kjer te 
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panoge znotraj sistema Skupnosti ne 
prejemajo brezplačnih dodelitev.

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

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se naprave iz 
Skupnosti, ki ne prejemajo brezplačnih 
dodelitev in zanje obstaja visoko tveganje 
prepuščanja ogljika, in tiste iz tretjih 
držav uvrsti na primerljivo raven.

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

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

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

2. Od 1. januarja 2013 se zahteva po 
uvozu tujih pravic uporablja v zvezi z 
blagom, pri katerem je bilo po odstavku 5 
ugotovljeno, da obstaja visoko tveganje 
prepuščanja ogljika ali je izpostavljeno 
mednarodni konkurenci, dokler za druge 
države in upravne enote ne veljajo 
zavezujoči in preverljivi ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 
Uvozniki in izvozniki blaga predajo ali 
prejmejo pravice, kjer:
(a) državo ali upravno enoto, kjer je bilo 
blago proizvedeno, določi Komisija in
deluje skladno s postopkom iz člena 23(2), 
pri čemer je mednarodna okvirna 
podnebna politika po letu 2012 ne 
obvezuje k zavezujočim in preverljivim 
ukrepom za zmanjševanje emisij 



PE409.397v01-00 48/95 AM\730636SL.doc

SL

toplogrednih plinov; in 
(b) je metodologija za tako blago določena 
v odstavku 3.
Zahteva po uvozu pravic se ne uporablja 
za blago, proizvedeno v državah ali 
upravnih enotah, ki so povezane s 
sistemom EU ETS, skladno s členom 26.

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

3. Komisija izračuna povprečno raven 
emisij toplogrednih plinov, ki so posledica 
proizvodnje posameznega blaga ali 
kategorij blaga v Skupnosti, pri tem pa 
upošteva informacije neodvisno 
preverjenih poročil iz člena 14 in vseh 
ustreznih emisij iz sistema EU ETS. 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
23(2) oblikuje metodologije za izračun 
zahtev za uvoz pravic, ki veljajo za blago 
ali kategorije blaga, za katero obstaja 
veliko tveganje prepuščanja ogljika ali 
mednarodna konkurenca, enakovredne 
povprečni ravni emisij toplogrednih 
plinov, ki so posledica proizvodnje 
posameznega blaga v Skupnosti, 
pomnožene s težo uvoženega blaga.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Komisija lahko za poenostavitev 
oblikovanja metodologij skladno z 
odstavkom 3 podrobno opredeli zahteve za 
upravljavce glede poročanja o proizvodnji 
blaga, in v svojih uredbah v skladu s 
členoma 14 in 15 zagotovi, da bo 
sporočanje teh informacij neodvisno 
preverjeno.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim 
napravam prilagodi z linearnim faktorjem 
iz člena 9.

5. Od uvoznikov blaga, ki izpolnjujejo 
pogoje iz odstavka 1, se zahteva, naj 
pripravijo pisno izjavo glede tega uvoza. 
Pisna izjava potrdi, da je bilo predano 
zadostno število pravic, kot je določeno v 
skladu z odstavkom 3, v registru 
Skupnosti glede blaga, ki vstopa, skladno 
z določenimi upravnimi postopki, ki jih 
bodo določile uredbe Komisije.

6. Pet odstotkov skupne količine pravic za 
Skupnost, določene v skladu s členoma 9 
in 9a za obdobje 2013–2020, se prihrani 
za nove udeležence kot največja količina, 
ki se lahko dodeli novim udeležencem, v 

6. Zahtevo za uvoz pravic lahko doseže
sistem EU za trgovanje s pravicami ali 
sistem za trgovanje s pravicami iz tretjih 
držav, ki je enako strog kot sistem 
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skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

Skupnosti.

Dodelitev se prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.
7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 % 
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

7. Vse ustrezne določbe o zahtevah za 
uvoz pravic in izvedbeni ukrepi se 
sprejmejo najkasneje do 1. januarja 2012.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.
9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsako leto po tem datumu določi panoge 
in blago iz odstavka 2, pri tem pa upošteva 
dokaze, ki jih predložijo interesne 
skupine.

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

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

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

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

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

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

in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

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

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

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

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

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 200
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih postopkov je treba uporabiti takoj po nastanku. Da se zagotovi 
njihovo učinkovito predelavo je treba omogočiti maksimalno prožnost pri uporabi teh plinov.
Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije prispeva 
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k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. Električna energija, ki je proizvedena v teh 
razmerah, mora biti izključena iz dražbe. Zajemanje in shranjevanje ogljika ni povezano z 
referenčnimi vrednostmi.

Predlog spremembe 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Za sektorje ali industrijske panoge, 
izpostavljene „povečanju emisij CO2“, je 
delež brezplačno dodeljenih pravic 100 %, 
dokler se ne bo štelo, da je mednarodni 
sporazum zadovoljiv po merilih, 
opredeljenih v členu 28(1) te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Prehodna pravila za dodelitev brezplačnih pravic se lahko preložijo za eno leto, ne da bi to 
povzročalo težave.

V besedilu direktive je treba potrditi, da se morajo sektorjem in industrijskim panogam, 
izpostavljenim povečanjem emisij CO2, brezplačno dodeljevati pravice, dokler se ne doseže 
zadovoljiv mednarodni dogovor. Ta določba je nujno potrebna za zavarovanje napovedanih 
naložb na območju EU.

Predlog spremembe 202
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Komisija do 30. junija 2011 sprejme 
polno usklajene izvedbene ukrepe na ravni 
Skupnosti za dodelitev pravic iz odstavkov 
2 do 6 in 8.

1. Komisija do junija 2010 sprejme 
dopolnilne polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 ter 8 in 8a.

Or. de

Obrazložitev

Vse bistvene določbe je treba predpisati v sami direktivi, da se zagotovi pravna varnost.

Predlog spremembe 203
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Dražba pravic za CO2 za proizvodnjo električne energije je nepotrebna, precejšnja 
stroškovna obremenitev za odjemalce. Mehanizem brezplačnega dodeljevanja na podlagi 
referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje je učinkovitejši sistem za trgovanje z emisijami.
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Predlog spremembe 204
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb poudarjajo pomen uporabe referenčnih vrednosti in njihovih pomembnih 
značilnosti: usklajeni primerjalni sistem, ki je lahko usmerjen v okoliščine značilne za določen 
sektor, večja spodbuda za izboljšanje učinkovitosti, posvetovanje z zadevnimi panogami 
industrije. Alternativni proizvodni postopki se lahko uporabijo kot referenčne vrednosti le, če 
so na splošno uporabljeni. Sklicevanje na potenciale iz Priloge III obstoječe direktive ostaja 
za pojasnjevanje tehnološkega značaja referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 205
Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odstavke 2, 6 in 8 ne vpeljuje več jasnosti, saj tretji pododstavek odstavka 1 že 
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omogoča skladen primerjalni sistem. Zaradi načrtovanja bi se morali o primerjalnih sistemih 
sporazumeti v sredini leta 2010.

Predlog spremembe 206
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.
Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo ali procesni plin, 
se pravice dodelijo upravljavcu naprave, 
ki proizvaja odpadni plin, po istih načelih 
dodelitve pravic, ki veljajo za to napravo.

Or. en

Obrazložitev

Načela za dodeljevanje brezplačnih pravic morajo biti pravočasno znana, da se razjasni 
prihodnje razmere in ne prepreči naložb. Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov 
prispeva k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij. V teh posebnih razmerah proizvedena 
električna energija mora biti izključena iz dražbe pravic in jo je treba obravnavati enako kot 
naprave, ki proizvajajo odpadni plin, ker je njihova uporaba predvsem notranja.

Predlog spremembe 207
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 31. decembra 2010 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.
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Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti datum, do katerega mora Komisija sprejeti pravila za brezplačno dodelitev 
pravic. Tudi določbe za ta člen morajo biti vključene v časovni rok, ki ga določa člen 11
odstavek 1. V skladu s tem členom mora vsaka država članica Komisiji predložiti seznam 
naprav in brezplačno dodeljenih pravic. Države članice se morajo posvetovati z upravljavci 
naprav s seznama, zato je predlagano obdobje prekratko.

Predlog spremembe 208
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 31. decembra 2010 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Or. en

Obrazložitev

Ta dokument je treba imeti čim prej, vendar je treba upoštevati razumen čas sprejetja.

Predlog spremembe 209
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu
z regulativnim postopkom s pregledom iz 

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
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člena [23(3)]. člena [23(3)]. Opredelitev sektorjev, za 
katere se uporablja direktiva, je 
poglavitna prvina, zato se določi z uredbo.

Or. en

Obrazložitev

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

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

Predlog spremembe 210
Hannes Swoboda

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

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

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Komisija se posvetuje s 
socialnimi partnerji iz zadevnih sektorjev 
pri opredeljevanju načel za oblikovanje 
referenčnih vrednosti v teh sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih postopkov je treba uporabiti takoj po nastanku. Da se zagotovi 
njihovo učinkovito predelavo je treba omogočiti maksimalno prožnost pri uporabi teh plinov.
Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije prispeva 
k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. Električna energija, ki je proizvedena v teh 
razmerah, mora biti izključena iz dražbe. Zajemanje in shranjevanje ogljika ni povezano z 
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referenčnimi vrednostmi.

Predlog spremembe 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Komisija bi se morala pri 
opredeljevanju načel za oblikovanje 
referenčnih vrednosti v posameznih 
sektorjih posvetovati z zadevnimi sektorji.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb poudarjajo pomen uporabe referenčnih vrednosti in njihovih pomembnih 
značilnosti, kot so usklajeni primerjalni sistem, ki je lahko usmerjen v okoliščine, značilne za 
določen sektor, večja spodbuda za izboljšanje učinkovitosti, posvetovanje z zadevnimi 
panogami industrije. Alternativni proizvodni postopki se lahko uporabijo kot referenčne 
vrednosti le, če so na splošno uporabljeni. Sklicevanje na potenciale iz Priloge III obstoječe 
direktive ostaja za pojasnjevanje tehnološkega značaja referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 212
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Ukrepi v skladu s prvim pododstavkom, 
kolikor je mogoče, zagotovijo, da se 
dodelitev opravi na način, ki spodbuja 
tehnologije na področju toplogrednih 

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

plinov in energetske učinkovitosti ter 
zmanjšanje emisij, ob upoštevanju 
najučinkovitejših tehnologij, ter da ne 
spodbuja povečanja emisij.

Or. de

Obrazložitev

Alle wesentlichen Regelungen müssen in der Richtlinie selbst festgelegt werden, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Predlog spremembe 213
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti datum, do katerega mora Komisija sprejeti pravila za brezplačno dodelitev 
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pravic. Tudi določbe za ta člen morajo biti vključene v časovni rok, ki ga določa člen 11.
odstavek 1. V skladu s tem členom mora vsaka država članica Komisiji predložiti seznam 
naprav in brezplačno dodeljenih pravic. Države članice se morajo posvetovati z upravljavci 
naprav s seznama, zato je predlagano obdobje prekratko.

Predlog spremembe 214
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij 
ter da ne spodbuja povečanja emisij z 
uporabo referenčnih vrednosti. Brez 
poseganja v merila, ki so značilna za 
sektor, je treba upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije, nadomestke, na splošno 
uporabljene alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije in morebitno vključitev 
tehničnega potenciala za zmanjšanje 
emisij. Ti ukrepi spodbujajo zmanjševanje 
posebnih emisij. Pravice v zvezi z 
morebitno proizvodnjo električne energije 
se ne dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb poudarjajo pomen uporabe referenčnih vrednosti in njihovih pomembnih 
značilnosti, kot so usklajeni primerjalni sistem, ki je lahko usmerjen v okoliščine značilne za 
določen sektor, večja spodbuda za izboljšanje učinkovitosti, posvetovanje z zadevnimi 
panogami industrije. Alternativni proizvodni postopki se lahko uporabijo kot referenčne 
vrednosti le, če so ti na splošno uporabljeni. Sklicevanje na potenciale iz Priloge III obstoječe 
direktive ostaja za pojasnjevanje tehnološkega značaja referenčnih vrednosti.
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Predlog spremembe 215
Hannes Swoboda

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij 
ter da ne spodbuja povečanja emisij preko 
uporabe referenčnih vrednosti. Brez 
poseganja v merila, ki so značilna za 
sektor, je treba upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije, nadomestke, na splošno 
veljavne alternativne proizvodne postopke, 
uporabo biomase, obnovljive vire energije 
in morebitno vključitev tehničnega 
potenciala za zmanjšanje emisij. Ti ukrepi
spodbujajo zmanjševanje posebnih emisij. 
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno, razen za električno energijo, 
proizvedeno iz odpadnih plinov pri 
postopkih industrijske proizvodnje.
Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin, po istih načelih dodelitve pravic, kot 
veljajo za tisto napravo.

Or. en

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih postopkov je treba uporabiti takoj po nastanku. Da se zagotovi 
njihovo učinkovito predelavo, je treba omogočiti maksimalno prožnost pri uporabi teh plinov.
Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije prispeva 
k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. Električna energija, ki je proizvedena v teh 
razmerah, mora biti izključena iz dražbe. Zajemanje in shranjevanje ogljika ni povezano z 
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referenčnimi vrednostmi.

Predlog spremembe 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka vzpostavijo 
usklajene referenčne vrednosti na 
področju emisij toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti za naprave v 
posameznih sektorjih, ki pridobijo 
brezplačne pravice. Te referenčne 
vrednosti temeljijo na najučinkovitejših 
tehnikah in tehnologijah glede 
toplogrednih plinov in energije na trgu in 
med drugim zajemajo nadomestke, 
alternativne proizvodne postopke, 
uporabo biomase, soproizvodnjo ter 
zajemanje in shranjevanje toplogrednih 
plinov. Brezplačne dodelitve napravam se 
izvedejo na ravni, ki ni višja od ustrezne 
sektorske referenčne vrednosti, tako da 
bodo najučinkovitejši upravljavci 
nagrajeni. Na splošno ukrepi iz prvega 
pododstavka ne spodbujajo povečanja 
emisij. Pravice v zvezi z morebitno 
proizvodnjo električne energije za prodajo 
tretjim stranem se ne dodelijo brezplačno;
brezplačne pravice so dodeljene ob 
upoštevanju samoproizvodnje električne 
energije kot stranskega proizvoda 
industrijskih postopkov ali v skladu s 
členoma 10a(7) in (8), razen v primeru, ko 
gre za prodajo tretjim stranem.

Or. en

Obrazložitev

Vsi sektorji bi se morali čim prej pripraviti za nizkoogljično gospodarstvo, zato pravic, ki jih 
ne bodo podelili na dražbi, ne bi smeli dodeljevati po zgodovinski metodi (t. i. "dedovanje"), 



PE409.397v01-00 62/95 AM\730636SL.doc

SL

pri čemer se nagrajujejo obstoječa podjetja in tehnologije, pač pa na podlagi najboljše 
razpoložljive tehnologije. Na ta način se bodo nagrajevala energetsko učinkovita podjetja, ki 
so vlagala v okolju prijazne proizvodne postopke. Elektrika, proizvedena iz energije, ki je 
stranski proizvod industrijskih postopkov, ali izhaja iz samoproizvodnje energije za 
industrijski proces in se ne uporabi na trgu, ne bi smela spadati v dražbeni sistem, da bi 
odvračali od sežiganja odpadnih plinov in da panoge ne bi tvegale uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 217
Paul Rübig

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
tehnološkega potenciala za zmanjšanje  
emisij, nadomestkov, alternativnih 
proizvodnih postopkov, uporabe biomase 
ter zajemanja in shranjevanja toplogrednih 
plinov, ter da ne spodbuja povečanja 
emisij.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora pri postopku dodeljevanja upoštevati tehnološki potencial za zmanjšanje 
emisij, saj se najhujše emisije v nekaterih panogah ne morejo zmanjšati (emisije iz procesov).
Emisije iz procesov imajo na podnebne spremembe enak učinek kot emisije energije. Pri 
vprašanju brezplačnega dodeljevanja (uhajanje ogljika) so emisije iz procesov glavni 
stroškovni dejavnik. Zato bi moral biti tehnološki potencial za zmanjšanje emisij upoštevan v 
skladu z veljavno Prilogo III direktive 2003/87/ES, odstavek 3.
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Predlog spremembe 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Prehodna pravila za dodelitev brezplačnih pravic se lahko preložijo za eno leto, ne da bi to 
povzročalo težave.

V besedilu direktive je treba potrditi, da se morajo sektorjem in industrijskim panogam, 
izpostavljenim povečanjem emisij CO2, brezplačno dodeljevati pravice, dokler se ne doseže 
zadovoljiv mednarodni dogovor. Ta določba je nujno potrebna za zavarovanje napovedanih 
naložb na območju EU.

Predlog spremembe 219
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 1 – pododstavka 3 in 4

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

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

Predlog spremembe 220
Miloslav Ransdorf

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 

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

na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij.

Or. en

Obrazložitev

Proces dražbe bo predstavljal največjo svetovno dražbo v teku. 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.

Predlog spremembe 221
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Za 
proizvodnjo električne energije se pravice 
ne dodelijo brezplačno.

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

1) naprav za soproizvodnjo toplote in 
električne energije
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2) proizvodnje energije iz odpadkov 
industrijskih proizvodnih procesov,
se pravice ne dodelijo brezplačno.

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE) je najbolj ekonomičen način za sočasno 
pridobivanje električne energije in toplote iz primarne energije. To dejstvo številne države 
članice zavestno spodbujajo. Da se ta naprava ne bi dodatno obremenjevala in da bi se 
ustvarile spodbude za nove naprave, se mora polno licitiranje omejiti zgolj na naprave 
energetskega gospodarstva za proizvodnjo električne energije.

Predlog spremembe 222
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Ukrepi za neposredne in tudi posredne 
emisije iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti, kot na primer soproizvodnjo 
toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, v povezavi z 
industrijsko porabo toplote ali v zvezi s 
porabo energije v industriji ali iz ostankov 
v industrijskem postopku, če je 
namenjena upravljavčevi lastni porabi; 
obe se dodeljujeta po istih načelih 
dodeljevanja, ki veljajo za zadevno
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industrijsko dejavnost, kot je navedeno v 
Prilogi I.
Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, pa se pravice 
upravljavcu naprave, ki proizvaja 
odpadni plin, dodelijo brezplačno, po 
istih načelih dodelitve pravic, kot 
veljajo za to napravo. 

Or. en

Obrazložitev

Soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom omogoča pomemben 
prihranek CO2, če ga želimo izkoristiti, pa mora sistem za trgovanje z emisijami upoštevati 
posebnost kombinirane proizvodnje toplote in električne energije v svoji metodologiji 
dodeljevanja pravic.

Predlog spremembe 223
Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ukrepi iz prvega pododstavka vzpostavijo 
usklajene referenčne vrednosti na 
področju emisij toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti za naprave v 
posameznih sektorjih, ki pridobijo 
brezplačne pravice. Te referenčne 
vrednosti temeljijo na najučinkovitejših 
tehnikah glede toplogrednih plinov in 
energije, na potencialu, vključno s 
tehničnim potencialom za zmanjšanje 
emisij, in na tehnologijah na trgu, 
vključno z nadomestki, alternativnimi 
proizvodnimi postopki, uporabo biomase, 
obnovljivimi viri energije, soproizvodnjo 
ter zajemanjem in shranjevanjem 
toplogrednih plinov. Brezplačne dodelitve 
napravam se izvedejo na ravni, ki ni višja 
od ustrezne sektorske referenčne 
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vrednosti, tako da bodo najučinkovitejši 
upravljavci nagrajeni. Na splošno ukrepi 
iz prvega pododstavka ne spodbujajo 
povečanja emisij na proizvodno enoto.
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno.
Komisija bi se morala pri opredeljevanju 
načel za oblikovanje referenčnih 
vrednosti v posameznih sektorjih 
posvetovati z zadevnimi sektorji.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 27 poročevalke v splošnem podpiramo. Ta predlog spremembe temelji na 
pristopu poročevalke, vendar doda nekaj vidikov (podčrtano):

- bistveno merilo za referenčne vrednosti, kot jih trenutno zagotavlja odstavek 3 priloge 
III obstoječe direktive

- pojasnilo, da je treba preprečiti povečanje emisij na proizvodno enoto, hkrati pa 
omogočiti rast na podlagi učinkovitih tehnologij glede emisij ogljika

- posvetovanje z zadevnimi sektorji
Izjema od določbe o tem, da se pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo električne energije za 
prodajo tretjim stranem ne dodelijo brezplačno, ki jo je predlagala poročevalka, je korak v 
pravo smer, vendar se ne obravnava v tem predlogu spremembe, saj predlogi spremembe xx
predlagajo bolj podroben pristop.

Predlog spremembe 224
Lena Ek

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Razvoj kombinirane proizvodnje toplote in električne energije je začrtani cilj EU. Pravila 
dodelitve bi, skupaj z drugimi omenjenimi tehnologijami, morala zagotoviti, da je trgovanje z 
emisijami usmerjeno v razvoj tehnologij z večjim potencialom za zmanjšanje emisij CO2, 
predvsem kombinirane proizvodnje toplote in električne energije.  Ta predlog spremembe 
zagotavlja doslednost z ostalimi določbami v zvezi z kombinirano proizvodnjo toplote in 
električne energije v predlogu.

Predlog spremembe 225
Philippe Busquin

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno iz 
odpadnih plinov pri postopkih industrijske 
proizvodnje.
Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo 
operaterju naprave, ki proizvaja odpadni 
plin po istih načelih dodeljevanja, ki 
veljajo za te naprave.
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Or. en

Obrazložitev

Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije prispeva 
k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. V teh posebnih razmerah proizvedena 
električna energija mora biti izključena iz dražbe. Najbolje se stalna trajnostna uporaba takih 
neizogibnih plinov zagotovi, če njihov proizvajalec prejme soodvisne pravice in se to opravi z 
isto metodologijo dodeljevanja, kot velja za zadevne naprave proizvajalca teh neizogibnih 
plinov.

Predlog spremembe 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno v 
povezavi s porabo toplote v industriji ali iz 
ostankov v industrijskem postopku; obe se 
dodeljujeta po istih načelih dodeljevanja, 
ki veljajo za zadevno industrijsko 
dejavnost, kot je navedeno v Prilogi I.

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

Or. en
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Obrazložitev

Proizvodnja energije in toplote v povezavi z industrijskimi postopki in energija proizvedena iz 
ostankov, sta okolju prijazni rešitvi za oskrbo z energijo za industrijske postopke.

CO2 iz uporabe odpadnih plinov je neločljivo povezan z napravami, ki te pline proizvajajo in 
mora biti zato pripisan napravi, ki ga proizvede. To je skladno s točko 92 dokumenta 
KOM(2003) 830. Lajša tudi oblikovanje referenčnih vrednosti, ki manjšajo porabo ogljika in 
posledično nastanek odpadnih plinov. V nasprotju s tem bi dražba nepotrebno obremenila te 
naprave in odvrnila od učinkovite porabe odpadnih plinov.

Predlog spremembe 227
Dorette Corbey

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno v 
povezavi s porabo toplote v industriji ali iz 
ostankov v industrijskem postopku; za 
oboje se dodelijo v skladu z izvedbenimi 
ukrepi, navedenimi v pododstavku 1 in 
odstavku 7, kot veljajo za glavni 
industrijski postopek.

Or. en

Obrazložitev

V preteklih letih je industrijski sektor vlagal v soproizvodnjo toplote in električne energije 
(CHP) z visokim izkoristkom in iz industrijskih ostankov. Veljaven predlog predvideva, da bi 
morale biti vse oblike električne energije obravnavane po istih načelih dodelitve pravic, saj 
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predvidoma obstaja le en trg električne energije. Tako dojemanje je napačno. Proizvodnja 
energije in toplote v povezavi z industrijskimi postopki je namenjena oskrbi povpraševanja po 
teh postopkih. Industrijska proizvodnja energije bi morala biti dodeljena na podlagi pravil 
tega sektorja, saj so glavni del sektorja.

Predlog spremembe 228
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Če je neizogibni plin iz proizvodnega 
postopka uporabljen kot gorivo, se pravice 
dodelijo upravljavcu naprave, ki proizvaja 
neizogibnih plin, po istih načelih dodelitve 
pravic, kot veljajo za tisto napravo.

Or. en

Obrazložitev

Zajemanje in posledična uporaba neizogibnih proizvodnih plinov krepita učinkovitost virov in 
pripomoreta k skupnemu zmanjšanju emisij CO2.

Predlog spremembe 229
Paul Rübig

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

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

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda, za obdobje od 2021 dalje, za 
zagotovitev, da se brezplačna dodelitev 
opravi le tam, kjer je glede na ta sporazum 
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popolnoma upravičena.

Or. en

Obrazložitev

Pravila dodelitve, tako zgornje meje kot brezplačnih pravic, ne smejo biti spremenjena med 
obdobjem trgovanja. To bi ogrozilo vsak izračun in strategijo obvladovanja tveganja 
vlagateljev. Varno načrtovanje je temeljnega pomena. Predhodno načelo, ki določa pravila 
igre, mora ostati nespremenjeno v določenem obdobju.

Predlog spremembe 230
Philippe Busquin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1a. Naprave bodo, ne glede na to ali so 
zunanje ali ne, deležne enake obravnave 
glede pravic za emisije.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da v okviru veljavnega predloga ne bi ustvarjali spodbud, ki 
vodijo do izkrivljanja trga in večajo količino emisij. Temeljnega pomena je, da besedilo 
direktive izraža „oddajanje dejavnosti zunanjim izvajalcem” v mnogih sektorjih.

Predlog spremembe 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1a. Naprave bodo, ne glede na to ali so 
zunanje ali ne, deležne enake obravnave 
glede pravic za emisije.
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da v okviru veljavnega predloga ne bi ustvarjali spodbud, ki 
vodijo do izkrivljanja trga in večajo količino emisij. Temeljnega pomena je, da besedilo 
direktive izraža „oddajanje dejavnosti zunanjim izvajalcem” v mnogih sektorjih.

Predlog spremembe 232
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1a. Tistim panogam, za katere se lahko 
ustrezno utemelji, da tveganja uhajanja 
ogljika ni mogoče preprečiti na drug 
način, ter pri katerih je električna 
energija velik del proizvodnih stroškov in 
se proizvaja učinkovito, se dodeli največja 
količina pravic za prištevanje stroška CO2
v cene električne energije. Ta dodelitev je 
storjena na podlagi povprečne letne 
porabe električne energije teh naprav in 
predvidene cene CO2 vključene v 
dogovorjeno ceno električne energije, ki je 
določena na osnovi mejne cene, ter je 
dodatek vsaki brezplačni dodelitvi, ne da 
bi spremenila celotno vsoto pravic v 
skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Signal cene CO2 bo vplival predvsem na postopke proizvodnje električne energije. Če so ti 
postopki izpostavljeni mednarodni konkurenci, ki jo povzročajo te posredne emisije CO2, 
obstaja tveganje izgube konkurenčnosti brez vsake koristi za okolje.
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Predlog spremembe 233
Philippe Busquin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1a. Tistim panogam, za katere se lahko 
ustrezno utemelji, da tveganja uhajanja 
ogljika ni mogoče preprečiti na drug 
način, ter pri katerih je električna 
energija velik del proizvodnih stroškov in 
se proizvaja učinkovito, se dodeli največja 
količina pravic za prištevanje stroška CO2
v cene električne energije. Ta dodelitev 
temelji na povprečni letni porabi elektrike 
teh naprav in pričakovanem prenosu 
stroškov CO2 tipične proizvodnje energije, 
ki določa obrobne cene, poleg kakršnih 
koli brezplačnih pravic za neposredne 
emisije in brez spreminjanja celotne 
količine pravic v skladu s členom 9. 

Or. en

Obrazložitev

Signal cene CO2 za elektriko bo zlasti vplival na intenzivne procese proizvodnje elektrike. Če 
bodo ti sodelovali v mednarodni konkurenci, ki jo povzročajo neposredne emisije CO2, se 
lahko zmanjša konkurenčnost brez okoljske koristi.

Predlog spremembe 234
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 

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

Or. en

Obrazložitev

Proces dražbe bo predstavljal največjo svetovno dražbo v teku. 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.

Predlog spremembe 235
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se električni 
energiji, ki se proizvede izven naprav za 
soproizvodnjo toplote in električne 
energije, napravam za zajemanje, 
cevovodom za prenos ali mestom za 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov ne 
dodelijo brezplačne pravice.

Or. de
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Obrazložitev

Dodelitev, ki ni brezplačna, se mora omejiti na proizvodnjo električne energije, ki ne poteka 
kot soproizvodnja toplote in električne energije, da se ta najbolj učinkovita oblika 
proizvajanja električne energije ne obremeni dodatno in da to ne učinkuje v nasprotju s 
podpornimi mehanizmi soproizvodnje toplote in električne energije v različnih državah.

Predlog spremembe 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo 
brezplačne pravice.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 237
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se napravam 
za proizvodnjo električne energije izven 
naprav za soproizvodnjo toplote in 
električne energije, napravam za 
zajemanje, cevovodom za prenos ali 
mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. de

Obrazložitev

gl. Obrazložitev člen 1 - točka 8 - točka 1

Predlog spremembe 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, ki 
elektrike ne proizvajajo za samodobavo 
kot stranski proizvod industrijskih 
procesov ali v skladu s členi 10a(7) in (8), 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. en

Obrazložitev

Za razjasnitev, da samodobava energetsko intenzivnih industrij ne sme biti obravnavana kot 
proizvodnja električne energije za namene sheme; ti morajo biti obravnavani drugače od 
uporabne proizvodnje, saj so konkurenčne okoliščine njihovih končnih uporabnikov 
popolnoma drugačne.

Predlog spremembe 239
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se električni 
energiji, ki se proizvede izven naprav za 
soproizvodnjo toplote in električne 
energije, napravam za zajemanje, 
cevovodom za prenos ali mestom za 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov ne 
dodelijo brezplačne pravice.

Or. de

Obrazložitev

Brezplačna dodelitev se mora omejiti na proizvodnjo električne energije, ki poteka kot 
soproizvodnja toplote in električne energije, da se ne učinkuje v nasprotju s podpornimi 
mehanizmi soproizvodnje toplote in električne energije v različnih državah.
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Predlog spremembe 240
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je postopoma uvesti sistem dražbe pravic v energijskem sektorju, kot je bilo predlagano 
za druge sektorje, začenši z brezplačno dodelitvijo v višini 80 % v letu 2013 do 100 % obsega 
dražbe pravic leta 2020. Postopna uvedba dražbe pravic bo omogočila izboljšanje energetske 
učinkovitosti in prilagodila proizvodnjo električne energije večjim zahtevam, ki jih narekuje 
direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe 241
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

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

Or. en
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Obrazložitev

Potrebna je postopna uvedba dražbe v energijskem sektorju, kot je bila predlagana za druge 
sektorje, začenši z brezplačno dodelitvijo v višini 80 % v letu 2013 do 100 % obsega leta 
2020. Glavni razlog za to je, da energetski trg EU ni še povsem združen. Obstoječi izolirani 
trgi bodo onemogočili prenos potrebne zmogljivosti za izničenje posledic 100 % dražbe 
pravic v sektorju proizvodnje električne energije. Poleg tega bo postopna uvedba draženja 
pravic omogočila izboljšanje energetske učinkovitosti in prilagodila proizvodnjo električne 
energije večjim zahtevam, ki jih narekuje direktiva o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Predvidevamo, da se referenčne vrednosti zaenkrat ne bodo mogle na splošno določiti za vse 
proizvode in postopke. To bi lahko veljalo za izrazito diferencirane proizvode, ki povzročajo 
manjši delež emisij v sistemu EU za trgovanje z emisijami. Tem obratom je treba omogočiti 
pravice za CO2 z zgodovinskim pristopom.
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Predlog spremembe 243
Angelika Niebler

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

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

3. Napravam s soproizvodnjo toplote in 
električne energije v smislu Direktive 
2004/8/ES se brezplačne pravice dodelijo 
na osnovi vseevropskih enotnih referenc. 
Te se izdajo in kontrolirajo v okviru 
usklajenega postopka.

Or. de

Obrazložitev

Proizvodnja električne energije v napravah za soproizvodnjo toplote in električne energije je 
najbolj učinkovita oblika proizvajanja energije. Številne države članice iz navedenega razloga 
naprave SPTE celo spodbujajo. Nameravana obremenitev v obliki določbe, opredeljene pod 
št. 3, bi bila v diametralnem nasprotju s tem spodbujanjem.

Predlog spremembe 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 

3. Toplota, ki se uporablja v industriji, in 
je bila proizvedena skupaj z elektriko ali 
pa ne, mora prejeti brezplačne pravice, 
razdeljene zadevnim industrijskim 
sektorjem.
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proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Toplota, proizvedena v 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 
EU za trgovanje z emisijami 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 245
Werner Langen

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

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

3. Napravam s soproizvodnjo toplote in 
električne energije v smislu Direktive 
2004/8/ES se brezplačne pravice dodelijo 
na osnovi vseevropskih enotnih referenc. 
Te se izdajo in kontrolirajo v okviru 
usklajenega postopka.
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Or. de

Obrazložitev

Proizvodnja električne energije v napravah za soproizvodnjo toplote in električne energije je 
najbolj učinkovita oblika proizvajanja energije. Številne države članice iz navedenega razloga 
naprave SPTE spodbujajo. Nameravana obremenitev v obliki določbe, opredeljene pod št. 3, 
bi bila v diametralnem nasprotju s tem spodbujanjem.

Predlog spremembe 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

3. Zelo učinkovitim obratom za 
kombinirano proizvodnjo toplote in 
električne energije kot je določeno v 
Direktivi 2004/8/ES, se brezplačne pravice 
za njihovo proizvodnjo elektrike in toplote 
dodelijo brez časovne omejitve na podlagi 
referenčne vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Obrati za kombinirano proizvodnjo toplote in električne energije so temeljni kamen varstva 
podnebja. Ohranjanje in povečevanje števila tovrstnih učinkovitih obratov se zahteva in 
podpira v direktivi 2004/8/ES. Če bi zaradi dražbe prišlo do dodatnih bremen, ne bi bilo 
produktivno. V veliko primerih podpiranje držav članic obratov za kombinirano proizvodnjo 
toplote in električne energije ne bi privedlo do želenih rezultatov, proizvodnja že delujočih 
obratov bi se zmanjšala, prihodnja širjenja pa se morda ne bi uresničila. Če naj bi bila 
dražba glavni mehanizem dodeljevanja pravic proizvajalcem električne energije, s to izjemo 
za kombinirane obrate podpiramo varstvo podnebja.
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Predlog spremembe 247
Erika Mann

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

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

3. Napravam za proizvajanje energije, pri 
katerih poteka soproizvodnja toplote in 
električne energije v smislu Direktive 
2004/8/ES, se brezplačno dodelijo pravice 
na osnovi vseevropsko usklajenih 
referenc.

Or. de

Obrazložitev

gl. Obrazložitev člen 1 - točka 8 - točka 1

Predlog spremembe 248
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 

3. Brezplačne pravice se dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Brezplačne pravice se 
dodelijo tudi za proizvodnjo energije v 
napravah za soproizvodnjo, ki proizvajajo 
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prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9. energijo in toploto za sisteme daljinskega 
ogrevanja, in glede proizvodnje elektrike, 
proizvedene za lastno porabo te naprave. 
Vsako leto po letu 2013 se skupna 
dodelitev takšnim napravam glede 
proizvodnje te toplote prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo mora biti jasno pri določanju okoliščin, v katerih so brezplačne pravice upravičene. 
Poleg tega morajo oblasti podpirati naprave za soproizvodnjo, ki dobavljajo energijo 
sistemom daljinskega ogrevanja, saj podpirajo tudi trajnostno porabo virov in boj proti 
podnebnim spremembam ter javno storitev, ki je finančno dostopna večini prebivalstva.

Predlog spremembe 249
Jerzy Buzek

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

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

3. Brezplačne pravice se dodelijo z metodo 
referenčnih vrednosti za naprave za 
toploto in energijo s proizvodnjo toplote s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, in za 
proizvajalce daljinskega ogrevanja za 
ekonomsko opravičljivo povpraševanje, da 
se zagotovi enaka obravnava glede na 
druge proizvajalce toplote.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah je več kot 50 % povpraševanja po toploti zadovoljeno z daljinskim 
ogrevanjem, kar je pomembno v velikem številu držav članic. Kakršne koli dolžnosti tega 
sektorja pri kupovanju pravic bi lahko povzročile povečanje cen ogrevanja, kar bi pripeljalo 
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do neželenih socialnih in okoljskih posledic. Obstaja nevarnost, da bi gospodinjstva 
zamenjala dražja omrežja, ki dobavljajo toploto, s posameznimi napravami na premog, za 
katere ne velja tako strog nadzor emisij.

Predlog spremembe 250
Dorette Corbey

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili različnemu sistemu za dodelitev pravic za proizvodnjo toplote v vsaki državi 
članici, bi morala direktiva določiti skupna usklajena pravila na ravni EU za brezplačno 
dodelitev pravic za proizvodnjo toplote, kar je način podpore za visoko učinkovito 
soproizvodnjo toplote in energije.

Predlog spremembe 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

proizvodnjo toplote, ki se jo dobavlja 
industrijam in drugim potrošnikom s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, za 
ekonomsko opravičljivo povpraševanje, da 
se zagotovi enaka obravnava glede na 
druge proizvajalce toplote. Vsako leto po 
letu 2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Toplota, ki se učinkovito proizvede skupaj z energijo, prinaša ne glede na izvor koristi za 
okolje in bi jo bilo zato treba spodbujati.

Predlog spremembe 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavka 4 in 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

črtano

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim 
napravam prilagodi z linearnim faktorjem 
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iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Nejasno je, ali navedene naprave pomenijo vsako posamezno napravo ali nekakšne skupine 
naprav. Prav tako je nejasno, na kaj se nanaša korekcijski faktor in zakaj. Da bi se primerno 
soočili s tveganjem povečanja emisij CO2, se mora količino pravic, izračunanih z 
referenčnimi vrednostmi, dodeliti v celoti. To določa kombinacija odstavkov 1 in 7 člena 10a 
in tako odstavka 4 in 5 istega člena nista bistvena.

Predlog spremembe 253
Philippe Busquin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavka 4 in 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor, da bi zagotovili 
količine, določene v skladu z odstavki od 1 
do 3 in brez spreminjanja celotne količine 
pravic v skladu s členom 9.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9. 
Po potrebi se uporabi korekcijski faktor, 
da bi zagotovili količine, določene v 
skladu z odstavki od 1 do 3 in brez 
spreminjanja celotne količine pravic v 
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skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Da bi upravičili porabo sredstev za določitev referenčnih vrednosti in ob upoštevanju njihove 
ambiciozne narave, je treba dodeliti pravice glede na količine, ki so bile izračunane z 
uporabo teh referenčnih vrednosti. V teh odstavkih navedene prekoračitve omejitev v panogah 
bodo pokrite s količinami za dražbo, presežki pa bodo vanje preneseni. V prvem primeru se 
zmanjšanje dodeljenih pravic za dražbo pokrije z zmanjšanjem povpraševanja in zato ni za 
pričakovati povečanja cen dovoljenj. V predlogu spremembe je pojasnjeno, da se spoštuje 
zgornjo mejo v okviru sistema za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 254
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor, da bi zagotovili 
količine, določene v skladu z odstavki od 
1 do 3 in brez spreminjanja celotne 
količine pravic v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Glavna metoda za dodeljevanje pravic bi morale postati referenčne vrednosti. Le če 
referenčne vrednosti ne bodo določene, lahko zgodovinske emisije predstavljajo oviro za 
svobodno dodeljevanje pravic.
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Predlog spremembe 255
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za neposredne emisije 
naprav, ki izvajajo dejavnosti v letu 2013 
in so prejele brezplačne pravice v obdobju 
2008–2012, kot delež letne skupne količine 
na ravni Skupnosti ne presega odstotka 
ustreznih emisij v obdobju 2005–2007, ki 
so jih te naprave izpustile. Po potrebi se 
uporabi korekcijski faktor.

Največja količina pravic, ki je podlaga za 
izračun pravic za posredne emisije 
naprav, ki izvajajo dejavnosti v letu 2013 
in so prejele brezplačne pravice v obdobju 
2008–2012, kot delež letne skupne 
količine na ravni Skupnosti ne presega 
odstotka ustreznih emisij v obdobju 2005–
2007, ki jih je evropska proizvodnja 
električne energije izpustila v Skupnosti. 
Po potrebi se uporabi korekcijski faktor.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnji električne energije in toplote v industrijskih napravah za soproizvodnjo toplote in 
električne energije v industriji se mora dovoliti svobodno razporeditev pravic za emisije v 
skladu s cilji EU, da se učinkovitih tehnologij ne bi zaviralo (direktiva o soproizvodnji 
električne energije in toplote): zato je treba odstavek 3 spremeniti.

Predlog spremembe 256
Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
preverjenih emisij v obdobju 2005–2007. 
Po potrebi se uporabi korekcijski faktor.

Or. en

Predlog spremembe 257
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor, da bi zagotovili 
količine, določene v skladu z odstavki od 1 
do 3 in brez spreminjanja celotne količine 
pravic v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Da bi upravičili porabo sredstev za določitev referenčnih vrednosti in ob upoštevanju njihove 
ambiciozne narave, je treba dodeliti pravice glede na vrednosti, ki so bile izračunane z 
uporabo teh referenčnih vrednosti. V teh odstavkih navedene prekoračitve omejitev v panogah 
bodo pokrite s količinami za dražbo, presežki pa bodo vanje preneseni.
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Predlog spremembe 258
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.
Po potrebi se uporabi korekcijski 
faktor, da bi zagotovili količine, 
določene v skladu z odstavki od 1 do 3 
in brez spreminjanja celotne količine 
pravic v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Korekcijski faktor se uporabi za določitev zgornje meje za brezplačne pravice na ravni 
referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 259
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 

5. Največja količina pravic za neposredne
emisije, ki je podlaga za izračun pravic za 
naprave, ki so vključene v sistem 
Skupnosti šele od leta 2013 naprej, v letu 
2013 ne presega skupnih preverjenih emisij 
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obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

teh naprav v obdobju 2005–2007. V 
vsakem nadaljnjem letu se skupna 
dodelitev takšnim napravam prilagodi z 
linearnim faktorjem iz člena 9.

Največja količina pravic, ki je podlaga za 
izračun pravic za neposredne emisije za 
naprave, ki so vključene v sistem 
Skupnosti šele od leta 2013 naprej kot 
delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti, ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki jih je 
izpustila evropska proizvodnja energije v 
Skupnosti. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnji električne energije in toplote v industrijskih napravah za soproizvodnjo toplote in 
električne energije v industriji se mora dovoliti svobodno razporeditev pravic za emisije v 
skladu s cilji EU, da se učinkovitih tehnologij ne bi zaviralo (direktiva o soproizvodnji 
električne energije in toplote): zato je treba odstavek 3 spremeniti.

Predlog spremembe 260
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9. 
Po potrebi se uporabi korekcijski faktor, 
da bi zagotovili količine, določene v 
skladu z odstavki od 1 do 3 in brez 
spreminjanja celotne količine pravic v 
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skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Da bi upravičili porabo sredstev za določitev referenčnih vrednosti in ob upoštevanju njihove 
ambiciozne narave, je treba dodeliti pravice glede na vrednosti, ki so bile izračunane z 
uporabo teh referenčnih vrednosti. V teh odstavkih navedene prekoračitve omejitev v panogah 
bodo pokrite s količinami za dražbo, presežki pa bodo vanje preneseni.

Predlog spremembe 261
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preteklih emisij teh naprav v letu 
2008 ali povprečnih emisij teh naprav v 
obdobju 2008–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

V mnogih primerih ni podatkov o preteklih emisijah za obdobje od 2005 do 2007 in nobene 
obveznosti za shranjevanje teh podatkov za vse naprave, ki so v sistem Skupnosti vključene od 
leta 2013 naprej, zato bo mogoče prikazati preverjene podatke od leta 2008 dalje.
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