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Predlog spremembe 262
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

6. Novim udeležencem se dodelijo pravice 
iz proračuna, določenega za dražbo. 
Dodelitev pravic poteka po analogiji z 
obstoječimi napravami.

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.

Or. de

Obrazložitev

Za nove naprave ni treba imeti posebne rezerve, saj države članice že imajo proračun za 
dražbo, iz katerega se lahko dodelijo pravice novim udeležencem. Poleg tega ne bi smeli 
omejiti proračuna za nove naprave, saj se ravno z njimi poveča učinkovitost. Naložb v te 
naprave iz tega razloga in zaradi industrijske politike ne bi smeli ovirati s finančnim 
bremenom v obliki obveznega nakupa certifikatov.

Predlog spremembe 263
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

6. Novim udeležencem se dodelijo pravice 
iz proračuna, določenega za dražbo. 
Dodelitev pravic poteka po analogiji z 
obstoječimi napravami.

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.

Or. de

Obrazložitev

Za nove naprave ni treba imeti posebne rezerve, saj države članice že imajo proračun za 
dražbo, iz katerega se lahko dodelijo pravice novim udeležencem. Poleg tega ne bi smeli 
omejiti proračuna za nove naprave, saj se ravno z njimi poveča učinkovitost. Naložb v te 
naprave iz tega razloga in zaradi industrijske politike ne bi smeli ovirati s finančnim 
bremenom v obliki obveznega nakupa certifikatov.

Predlog spremembe 264
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

6. Pet odstotkov skupne količine pravic za 
Skupnost, določene v skladu s členoma 9 
in 9a za obdobje 2013–2020, se prihrani za 
ohranitev likvidnosti za nove udeležence
in za tržne razmere, ki oblikujejo 
neupravičeno visoke ali nizke cene 
ogljika; največja količina, ki se lahko 
dodeli novim udeležencem, v skladu s 
pravili, sprejetimi v skladu z odstavkom 1 
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tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Rezerva zagotovi likvidnost (pravice) za nove udeležence. Za ves trg z ogljikom je nujno imeti 
na voljo instrumente, ki omogočajo odziv na izredne tržne razmere. Pozivamo k uporabi dela 
rezerve za povečanje likvidnosti v primeru kritično visokih cen ogljika. Če bi bile cene ogljika 
prenizke, je treba zmanjšati likvidnost (ta ukrep je treba vključiti v pravila dražb). 
Predlagamo razliko v ceni od 20 do 50 evrov. Ukrepe za likvidnost je treba obravnavati po 
pravilih dražbe pravic iz člena 10.

Predlog spremembe 265
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodelitev se prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.

Dodelitev se prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9, razen za naprave za 
soproizvodnjo elektrike in toplote z 
visokim izkoristkom, kot so opredeljene v 
Direktivi 2004/8/ES.

Or. en

Obrazložitev

Da bi EU dosegla ambiciozno zastavljeno splošno omejitev emisij, bo treba povečati število 
naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, saj izrivajo pomembne količine ločene 
proizvodnje, zaradi česar se emisije CO2 zmanjšajo za od 10 do 20 %. Važno je, da se naložbe 
v nove naprave spodbujajo in obravnavajo enako kot obstoječi sistemi.
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Predlog spremembe 266
Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen za električno energijo, proizvedeno 
iz odpadnih plinov pri postopkih 
industrijske proizvodnje.
Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo 
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin, po istih načelih dodelitve pravic, kot 
veljajo za to napravo.

Or. en

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih postopkov je treba uporabiti takoj po nastanku. Pri uporabi teh 
plinov je treba omogočiti maksimalno prožnost, da se zagotovi njihova učinkovita predelava. 
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 pravic.

Predlog spremembe 267
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 

Pravice se proizvajalcem električne 
energije ne dodelijo brezplačno.
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udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Za električno energijo, ki jo industrija proizvede na kraju samem, je treba pravice dodeliti 
brezplačno, saj bodo stroški samoproizvajalcev za CO2 bistveni del stroškov ogljika, ki bodo 
vplivali na vprašanje povečanja emisij CO2

Predlog spremembe 268
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Brez spodbud ne bo zadostnega zagona za nove naložbe. Zato bodo stare in manj učinkovite 
naprave delovale dlje in z večjimi emisijami CO2. Oblikovalci politik si ne morejo privoščiti, 
da bi ogrozili milijardne naložbe za napovedane projekte. (To jasno dokazujejo nedavna 
raziskava, ki jo je objavila nemška nacionalna agencija za energijo DENA, in številne 
ukinitve napovedanih projektov za nove elektrarne.)

Predlog spremembe 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 270
Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 271
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 

črtano
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udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Treba je postopoma uvesti dražbo 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. Glavni razlog za to je, da energetski trg EU ni še povsem združen.
Sedanji izolirani trgi bodo onemogočili prenos potrebne zmogljivosti za preprečitev posledic 
100 % dražbe pravic v sektorju proizvodnje električne energije. Poleg tega bo postopna 
uvedba dražbe pravic omogočila izboljšanje energetske učinkovitosti in prilagodila 
proizvodnjo električne energije večjim zahtevam, ki jih narekuje direktiva o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe 272
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen za električno energijo, proizvedeno 
v zvezi z industrijsko porabo toplote ali iz 
ostankov v industrijskem postopku; za 
oboje se pravice dodelijo v skladu z 
izvedbenimi ukrepi, navedenimi v prvem 
pododstavku odstavka 1 in odstavku 7, ki 
veljajo za glavni industrijski postopek.

Or. en
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Predlog spremembe 273
Philippe Busquin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen za električno energijo, proizvedeno 
iz odpadnih plinov pri postopkih 
industrijske proizvodnje.
Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo 
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin po istih načelih dodelitve pravic, ki 
veljajo za to napravo.

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 zagotovi stalna trajnostna 
uporaba takih plinov, ki nastanejo neizogibno, če njihov proizvajalec prejme soodvisne 
pravice in se to opravi po enaki metodologiji dodelitve pravic, kot velja za zadevne 
proizvajalčeve naprave, pri katerih neizogibno nastanejo ti plini.

Predlog spremembe 274
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 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
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razen za električno energijo, proizvedeno 
v zvezi z industrijsko porabo toplote ali iz 
ostankov v industrijskem postopku, če je 
namenjena upravljavčevi lastni porabi; 
obe se dodeljujeta po istih načelih 
dodeljevanja, ki veljajo za zadevno 
industrijsko dejavnost, kot je navedeno v 
Prilogi 1.

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

Or. en

Obrazložitev

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Predlog spremembe 275
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno. 
Dražba pravic se ne uporablja za 
električno energijo, proizvedeno z 
uporabo neizogibnih ostankov in 
neizogibnih plinov v proizvodnem 
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postopku z namenom, da se uporabi 
ustrezna količina električne energije v 
napravi, kjer so ti plini nastali.

Or. en

Obrazložitev

Če se materiali, ki so nastali neizogibno v proizvodnih postopkih, ne zavržejo, temveč se 
uporabijo za proizvodnjo električne energije, to prispeva k ohranjanju virov in zmanjševanju 
emisij CO2. V teh posebnih razmerah proizvedena električna energija, ki se uporabi na kraju 
samem, je izključena iz dražbe pravic.

Predlog spremembe 276
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen kadar ta izhaja iz
1. soproizvodnje ali
2. proizvodnje energije iz odpadnih snovi 
pri postopkih industrijske proizvodnje.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 1(1).

Predlog spremembe 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje 30. junija 2010 
objavi usklajena pravila za dodelitev 
novim udeležencem in pravila za tovarne 
– združevanje, zapiranje, prenos znotraj 
EU –, ki so oblikovana in sprejeta v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 23(3).

Or. fr

Obrazložitev

Pravila o dodelitvi novim udeležencem in pravila o zapiranju, prenosih pravic na novo 
lokacijo znotraj EU in uredbe o združevanju morajo biti pripravljeni na ravni Skupnosti 
vzporedno s pravili o dodelitvi brezplačnih pravic obstoječim podjetjem.

Predlog spremembe 278
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Naprave, v katerih se proizvodnja 
poveča povprečno za več kot 18 % na leto 
med referenčnimi leti, za katera so bili 
podatki o proizvodnji uporabljeni za 
dodelitev pravic, ter drugim koledarskim 
letom potekajočega obdobja trgovanja, se 
lahko prijavijo za dodelitev pravic iz 
rezerve, navedene v odstavku 6.

Or. en

Obrazložitev

Novozgrajene naprave (zgrajene pred predložitvijo iz člena 11) se bodo spoprijele s težavo, 
da bodo obstajale v referenčnih letih postopka za dodelitev (referenčne vrednosti) in bodo 
zajete v predložitev iz člena 11, vendar bodo sledile pripravljalnemu načrtu za enakomerno 
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povečanje proizvodnje. Da se za te naprave omogoči pravična brezplačna dodelitev pravic na 
jasni pravni podlagi je treba vključiti tudi pravilo zanje (glede na skupno stališče za letalske 
prevoznike v sistemu za trgovanje z emisijami).

Predlog spremembe 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Do sprejetja mednarodnega sporazuma 
in ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno za naprave, 
ki niso zajete v odstavku 2, leta 2013 in 
vsako naslednje leto 100 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavka 1 in 
brez spreminjanja celotne količine pravic 
v skladu s členom 9.

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.

Or. en

Obrazložitev

Predelovalna industrija je pretežno izpostavljena ostri mednarodni konkurenci. Dražba 
pravic to industrijo in celotno gospodarstvo EU izpostavlja nepredvidljivim tveganjem, hkrati 
pa ne prispeva k okoljskim ciljem direktive. Zgornja meja je postavljena pri 21 % in se bo 
dosegla z ali brez dražbe pravic, s enakomernim zmanjšanjem razpoložljive količine pravic. 
Zato bi morala predelovalna industrija prejeti pravice brezplačno na podlagi referenčnih 
vrednosti, dokler ne bo začel veljati mednarodni sporazum, ki bo omogočal enake 
konkurenčne pogoje med konkurenti na svetovni ravni.
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Predlog spremembe 280
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Za naprave iz priloge 1 bodo za vso 
Skupnost določene enotne referenčne 
vrednosti, ki bodo sprejete in nadzirane po 
usklajenem postopku. Na podlagi teh 
referenčnih vrednosti se lahko tem 
napravam dodeli 100 % brezplačnih 
pravic. Naprave, ki električne energije ne 
proizvedejo s soproizvodnjo, so izvzete iz te 
brezplačne dodelitve.

Or. de

Obrazložitev

Finančnega bremena, ki izhaja iz sistema trgovanja z emisijami, omejenega na Evropo, 
zaradi pritiska mednarodne konkurence ne bi smeli z izdelki prenašati naprej. S tem bi 
ogrozili konkurenčnost ter povzročili selitev proizvodnje v države, ki niso obremenjene z 
zakonodajo glede podnebnih sprememb. Zaradi tega je treba z dolgoročnim brezplačnim 
dodeljevanjem pravic na podlagi ambicioznih referenčnih vrednosti, pri katerih so upoštevane 
tudi tehnične možnosti, obremenitev čim bolj zmanjšati.

Predlog spremembe 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 % 
količine, določene v skladu z ukrepi iz 

črtano
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odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

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. To je le 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 282
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Za naprave iz priloge 1 bodo za vso 
Skupnost določene enotne referenčne 
vrednosti, ki bodo sprejete in nadzirane po 
usklajenem postopku. Na podlagi teh 
referenčnih vrednosti se lahko tem 
napravam dodeli 100 % brezplačnih 
pravic. Po letu 2013 se skupna dodelitev 
takšnim napravam letno prilagodi z 
uporabo linearnega faktorja iz člena 9.
Naprave, ki električne energije ne 
proizvedejo s soproizvodnjo, so izvzete iz te 
brezplačne dodelitve.

Or. de

Obrazložitev

Naprave za industrijsko proizvodnjo so nenehno pod pritiskom, da čim bolj povečajo svojo 
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energetsko učinkovitost, zato da preživijo v primerjavi z mednarodno konkurenco. 
Finančnega bremena, ki izhaja iz sistema trgovanja z emisijami, omejenega na Evropo, 
zaradi pritiska mednarodne konkurence ne bi smeli z izdelki prenašati naprej.

Predlog spremembe 283
Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Za naprave iz Priloge 2aa bodo določene 
referenčne vrednosti za vso Skupnost po 
usklajenem postopku. Na teh vrednostih bo 
temeljilo dodeljevanje brezplačnih pravic 
za te naprave.

Or. en

Obrazložitev

Dodeljevanje pravic v skladu z ambiciozno zastavljenimi referenčnimi vrednostmi zagotavlja 
doseganje ciljev za emisije tako kot dražba pravic, a z mnogo nižjimi stroški. Najuspešnejši 
bodo nagrajen in ne bodo neugodnem položaju v primerjavi z mednarodno konkurenco. 
Konkurenčnost industrije EU je tako zagotovljena, dokler ne bo dosežen mednarodni 
sporazum. Podjetja se bodo odločala o naložbah v projekte za zmanjšanje CO2 oziroma
uporabo pravic za CO2 za izpolnitev svojih obveznosti glede na tržno ceno.

Predlog spremembe 284
Esko Seppänen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Za naprave iz Priloge 2aa bodo 
določene referenčne vrednosti za vso 
Skupnost po usklajenem postopku. Na teh 
vrednostih bo temeljilo dodeljevanje 
brezplačnih pravic za te naprave.

Or. en

Obrazložitev

Dodeljevanje pravic v skladu z ambiciozno zastavljenimi referenčnimi vrednostmi zagotavlja 
doseganje ciljev za emisije tako kot dražba pravic, a z mnogo nižjimi stroški.

Predlog spremembe 285
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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, 100 %
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavka 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do 79 % brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

Or. en
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Obrazložitev

Mednarodna konkurenca je težava za vsako industrijsko panogo, vključeno v sistem trgovanja 
z emisijami. Kot kaže, samo proizvajalci električne energije niso izpostavljeni mednarodni 
konkurenci. Zato pozivamo, da se do konca navedenega obdobja ohrani delež brezplačnih 
pravic. Zmanjšanje brezplačnega deleža ne bi smelo presegati linearnega faktorja iz člena 9, 
ki bi privedel do zmanjšanja v višini 21 %.

Predlog spremembe 286
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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, 100% količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačne dodelitve prilagodijo 
z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. de

Obrazložitev

Industrija si je vedno prizadevala in si še prizadeva povečati učinkovitost proizvodnih 
obratov. S samoregulativnimi ukrepi ji je že uspelo zmanjšati emisije CO2. Da ne bi ogrozili 
položaja Evrope kot mesta za industrijo, se je treba odločiti za zmanjšanje brezplačnega 
dodeljevanja pravic, ki ga je mogoče ekonomsko upravičiti. Ker je linearni faktor iz člena 9 že 
zelo ambiciozen cilj za znižanje, še vedno obstajajo spodbude za nadaljnje zmanjšanje emisij 
in priložnosti za nove naložbe.
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Predlog spremembe 287
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavka 8 in 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do začetka veljavnosti mednarodnega 
sporazuma, ki bo vseboval ukrepe, 
primerljive s tistimi iz člena 28, se 
napravam v panogah iz Priloge 2aa
brezplačno dodelijo pravice do 100 % 
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.

Od takrat naprej Komisija vsakih pet let 
pregleda brezplačne pravice za panoge iz 
Priloge 2aa glede na merila, določena v 
členu 28.

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)].

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter se ob upoštevanju obveznih 
izvedbenih določb upošteva pri 
pregledovanju, kateri ukrepi so ustrezni 
za panoge iz priloge 2aa.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

V odstavkih (8) in (9) se predlagajo zelo zapleteni postopki. Energetsko intenzivne panoge so 
Komisiji že predložile dokaze o svoji izpostavljenosti mednarodni konkurenci in tveganju za 
povečanje emisij CO2.
Ker so ukrepi za dodelitev pravic določeni s spremembo odstavka (7), sta odstavka (8) in (9) 
iz izvirnega besedila nepotrebna in se nadomestita.

Predlog spremembe 288
Esko Seppänen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavka 8 in 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do začetka veljavnosti mednarodnega 
sporazuma, ki bo vseboval ukrepe, 
primerljive s tistimi iz člena 28, se 
napravam v panogah iz Priloge 2aa
brezplačno dodelijo pravice do 100 % 
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z odstavki 2 do 6. količine, določene v skladu z odstavki 2 do 
6.

Od takrat naprej Komisija vsakih pet let 
pregleda brezplačne pravice za panoge iz 
Priloge 2aa glede na merila, določena v 
členu 28.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
pregledovanju, kateri ukrepi so ustrezni 
za sektorje iz priloge 2aa.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Dokler ne bo sklenjen mednarodni sporazum, s katerim bo sprejeta svetovna cena ogljika, 
mora ostati dodeljevanje za predelovalno industrijo EU v okviru sistema EU za trgovanje z 
emisijami brezplačno.

Pri pregledu ukrepa je treba upoštevati zavezujoče panožne sporazume.

Predlog spremembe 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dražba pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami pomeni maksimalne stroške za vse 
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odjemalce in nobenih dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je le 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 290
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ker je dodeljevanje pravic urejeno že v členu 7, je seveda logično, da te določbe niso več 
potrebne.

Predlog spremembe 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju
povečanja emisij CO2, brezplačno dodelijo 

črtano
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pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe za usklajevanje.

Predlog spremembe 292
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ker je dodeljevanje pravic urejeno že v členu 7, je seveda logično, da te določbe niso več 
potrebne.

Predlog spremembe 293
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020, če ne bo ratificiran 
mednarodni sporazum, ki bi ustvaril 
enake konkurenčne pogoje za naprave, 
katerih glavna dejavnost ni proizvodnja 
električne energije, se tem napravam 
brezplačno dodelijo pravice do količine, 
določene v skladu z odstavki 1 do 6 100 % 
brezplačno.

To velja tudi za naprave, ki jih ni možno 
jasno uvrstiti le v eno panogo.

Or. en

Obrazložitev

Dražba pravic bi za predelovalni sektor imela negativne gospodarske in socialne posledice, 
saj bi bila podjetja obremenjena s stroški, povezanimi z dražbo, ter z znatnim bremenom, 
naloženim podjetjem, ki so intenzivni porabniki (zlasti električne) energije, prek vpliva na 
ceno električno energije. Poleg tega bi selitev proizvodnje izven EU povzročila višje emisije, 
zlasti ko bi se odvijala v manj okoljsko učinkovitih obratih („povečanje emisij CO2“). 
Poudariti je treba negativne gospodarske posledice dražbe pravic za EU.

Predlog spremembe 294
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Glede na člen 10b se leta 2013 in v 
vsakem nadaljnjem letu napravam v 
panogah, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 1 do 3 in brez 
spremembe skupne količine pravic v 
skladu s členom 9. Zajete so tudi naprave, 
ki jih ni mogoče uvrstiti v določene 
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panoge.

Or. en

Obrazložitev

Upravičenost do brezplačnih pravic ne bo odvisna od določenega leta, temveč od tveganja 
povečanja emisij CO2. Če se tveganje ugotovi, so vse po referenčnih vrednostih izračunane 
pravice brezplačne. 

V predlogu spremembe je pojasnjeno, da mora biti dodelitev glede na referenčne vrednosti v 
skladu z zgornjo mejo za panogo v okviru sistema za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 295
Philippe Busquin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Glede na člen 10b se leta 2013 in v 
vsakem nadaljnjem letu napravam v 
panogah, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo vse pravice, določene v skladu z 
odstavki 1 do 3 in brez spremembe skupne 
količine pravic v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Upravičenost do brezplačnih pravic ne bo odvisna od določenega leta, temveč od tveganja 
povečanja emisij CO2. Če se tveganje ugotovi, so vse po referenčnih vrednostih izračunane 
pravice brezplačne. 

V predlogu spremembe je pojasnjeno, da mora biti dodelitev glede na referenčne vrednosti v 
skladu z zgornjo mejo za panogo v okviru sistema za trgovanje z emisijami.
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Predlog spremembe 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

črtano

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:
(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;
(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;
(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;
(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.
Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.
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Or. en

Obrazložitev

Člen 9(10a) je bistveni del ukrepov za preprečevanje povečanja emisij CO2 in bi ga bilo zato 
treba prestaviti v člen 10b.

Predlog spremembe 297
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8. 

črtano

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:

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Črtanje odstavka 9 zaradi spremembe člena 10a(8).

Predlog spremembe 298
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

črtano

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 
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izpuščajo manj emisij CO2, izven 
Skupnosti, ob upoštevanju:
(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;
(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;
(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;
(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.
Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

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. To je le 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 299
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

črtano

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

b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;
c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;
d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.
Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Or. de

Obrazložitev

Ker je dodeljevanje pravic urejeno že v členu 7, je seveda logično, da te določbe niso več 
potrebne.
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Predlog spremembe 300
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

črtano

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:

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

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

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

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

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
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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. de

Obrazložitev

Ker je dodeljevanje pravic urejeno že v členu 7, je seveda logično, da te določbe niso več 
potrebne.

Predlog spremembe 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija do 30. junija 2010 in vsaka 
štiri leta po tem datumu pregleda Prilogo 
1a. Rezultati pregleda se uresničijo leta 
2020 in nato vsaka štiri leta.

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)]. Treba se je posvetovati z 
vsemi ustreznimi socialnimi partnerji.

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 osmega odstavka
upošteva, kolikšna je verjetnost za zadevno 
panogo ali del panoge, da brez večje 
izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic pri cenah proizvodov na 
podobno panogo ali del panoge v tretjih 
državah, ki ne nalagajo primerljivih 
omejitev, ob upoštevanju:

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

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

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

zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

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

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

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

(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

V skladu z obrazložitvenim memorandumom (str. 8) in uvodno izjavo št. 20, da se zagotovi 
enakopraven položaj za upravljavce v Skupnosti in izven nje.

Tveganje povečanja emisij CO2 nastane, ker proizvajalci v EU-27 in tisti izven nje niso dolžni 
upoštevati enakih omejitev emisij, medtem ko predlog Komisije omejuje analizo tveganja 
povečanja emisij CO2 na primerjavo z napravami izven Skupnosti, ki so manj učinkovite glede 
emisij, ne upošteva pa tistih emisij, ki jih povzroči prevoz iz neevropskih držav.

Predlog spremembe 302
Philippe Busquin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavki 1 do 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija do 30. junija 2016 in vsaka 
štiri leta po tem datumu pregleda Prilogo 
1a. Rezultati pregleda se uresničijo leta 
2020 in nato vsaka štiri leta.
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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)]. Treba se je posvetovati z 
vsemi ustreznimi socialnimi partnerji.

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

Komisija pri določanju panog iz osmega 
odstavka 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 delujejo v državah izven 
Skupnosti, ki ne nalagajo primerljivih 
omejitev emisij, ob upoštevanju:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju. Pri 
določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij CO2, temveč 
regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost.
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Predlog spremembe 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavki 1 do 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija čim prej oziroma najpozneje 
do 30. junija 2010 in vsaka tri leta po tem 
datumu določi panoge iz odstavka 8.

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
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)] in po posvetovanju z 
zadevnimi panogami.

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 
konkurenčnosti prenese strošek potrebnih 
pravic in posredni učinek večjih stroškov 
energije zaradi CO2 pri cenah proizvodov 
na naprave, ki izpuščajo manj emisij CO2, 
izven Skupnosti, ob upoštevanju:

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

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

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;
(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

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

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

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;
(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.
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Or. en

Obrazložitev

Zadevne panoge morajo čim prej dobiti zagotovilo, ponovna revizija pa ni potrebna že po 
treh letih. Edini razlog, da se ponovno preuči, za katere panoge bi bili ukrepi upravičeni, bi 
bilo sprejetje zadevnih mednarodnih sporazumov, s podobnimi omejitvami za industrijo. 
Postopek odločanja mora biti pregleden in v njem se je treba posvetovati z zadevnimi 
panogami ter upoštevati tudi posredni vpliv stroškov CO2, ki se odraža v cenah energije. 
Izguba tržnega deleža je le eno od možnih meril za merjenje izgube konkurenčnosti.

Predlog spremembe 304
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8. Treba se je 
posvetovati z vsemi ustreznimi socialnimi 
partnerji.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti socialne partnerje, da se ustvari pravičen sistem.

Predlog spremembe 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2009 
določi panoge iz odstavka 8 in odstotek 
brezplačnih pravic, ki jih prejmejo 
naprave v teh panogah.

Or. fr

Obrazložitev

Čim prej je treba prekiniti sedanjo negotovost, ki bremeni odločitve o vlaganju v zadevne 
panoge.

Predlog spremembe 306
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2009
in vsakih pet let po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Or. de

Obrazložitev

Za energetsko intenzivne industrijske panoge in sektorje je mogoče doseči varnost naložb in 
načrtovanja, če se daleč vnaprej določi, kateri sektorji bodo dobili 100 % brezplačnih pravic. 
Status „energetsko intenziven“ bi potem preverili samo vsakih pet let. Da bi preprečili 
slabosti v povezavi s konkurenco, bi to moral biti dolgoročni status, dokler ne bo 
mednarodnega dogovora o enakih ciljih zmanjšanja kot v okviru sistema EU za trgovanje z 
emisijami.
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Predlog spremembe 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija pri določanju 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 ali v 
njej, ob upoštevanju:

Or. en

Obrazložitev

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Predlog spremembe 308
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) tržne strukture, zadevnih geografskih 
trgov, kot je neposredna bližina držav in 
trgov, kjer za zadevni sektor ne veljajo 
zavezujoči cilji, ali držav ali trgov, kjer 
naprave ne izpolnjujejo določenih 
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standardov učinkovitosti glede CO2, in 
proizvodnega trga, izpostavljenosti panog 
mednarodni konkurenci;

Or. el

Obrazložitev

Nekateri sektorji stroškov potrebnih pravic niso sposobni prenesti na cene proizvodov brez 
znatne izgube svojega deleža na trgu v primerjavi z napravami, ki izpuščajo več emisij CO2 v 
sosednjih državah, ki so zunaj Skupnosti. Tem sektorjem je torej zaradi posebne geografske 
lege treba brezplačno dodeliti pravice. 

Predlog spremembe 309
Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva tudi potrebo po 
zanesljivosti oskrbe s surovinami v 
Skupnosti. 

Or. de

Obrazložitev

Dostop do surovin je vedno pomembnejši dejavnik za uspešen gospodarski razvoj in je zato 
velikega strateškega pomena. Veliko finančno breme, ki bi ga nekatere industrijske panoge 
imele zaradi dražbe emisijskih pravic, bi povzročilo prekinitev domače proizvodnje in 
spodbudilo nakup od tretjih držav. S tem bi se povečala odvisnost od surovin, prišlo pa bi tudi 
do selitve proizvodnje v tretje države, ki imajo surovine.
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Predlog spremembe 310
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva tudi potrebo po 
zanesljivosti oskrbe s surovinami v 
Skupnosti. Surovine so pomemben 
gospodarski dejavnik, zato je dolgoročna 
zanesljivost oskrbe z njimi bistvena.

Or. de

Obrazložitev

Dostop do surovin je vedno pomembnejši dejavnik za uspešen gospodarski razvoj in je zato 
velikega strateškega pomena. Veliko finančno breme, ki bi ga nekatere industrijske panoge 
imele zaradi dražbe emisijskih pravic, bi povzročilo prekinitev domače proizvodnje in 
spodbudilo nakup od tretjih držav. S tem bi se povečala odvisnost od surovin, prišlo pa bi tudi 
do selitve proizvodnje v tretje države, ki imajo surovine.

Predlog spremembe 311
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

 Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
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zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, 
ki ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:
– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

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

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

Or. de

Obrazložitev

Tovrstne težave so bile večinoma obravnavane že z uvedbo modela referenčnih vrednosti. 
Zaradi velikega povečanja cen energije oblikovanje referenčnih vrednosti spodbuja tudi 
naložbe v učinkovitejšo tehnologijo, kar daje tudi konkurenčno prednost.

Predlog spremembe 312
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

električne energije prejmejo v skladu s 
členom 3(ua) 100 % brezplačno količino 
pravic, ki se izračuna na podlagi njihove 
letne porabe električne energije 
(povprečje za leta 2008 – 2011), 
pomnoženo s faktorjem emisij CO2  za 
proizvodnjo električne energije v 
Skupnosti.

To dodeljevanje temelji na referenčnih 
vrednostih učinkovitosti (poraba 
električne energije na enoto izdelanega 
proizvoda).

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.
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Predlog spremembe 313
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ukrepi za podporo nekaterim podjetjem z 
intenzivno porabo električne energije 

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

Upravljavcem naprav z intenzivno porabo 
električne energije iz člena 3(ua) se 
brezplačno dodelijo pravice na podlagi 
količine CO2, ki nastane pri proizvodnji 
energije, ki jo porabijo. Dodelitev se 
določi na podlagi referenčnih vrednosti.

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Finančno breme celotne dražbe morajo na koncu nositi porabniki električne energije, njena 
polna cena pa je zajeta v ceni električne energije. To pomeni posebej težko dodatno breme za 
naprave elektroenergetsko intenzivnih industrijskih panog, saj je ogrožena njihova 
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mednarodna konkurenčnost. Da bi jo ohranili in preprečili izgubo strank, je treba omogočiti 
brezplačno dodelitev pravic za te naprave kot nadomestilo za breme, ki nastane zaradi 
povečanih cen električne energije.

Predlog spremembe 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za podporo nekaterim energetsko 
intenzivnim industrijskim panogam v 

primeru povečanja emisij CO2

Zahteva, da uvozniki predajo pravice 

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

1. Od 1. januarja 2013 se od uvoznikov 
proizvodov, določenih v skladu s pogoji iz 
odstavka 2 v nadaljevanju, za katere je 
bila metodologija določena v skladu s 
pogoji iz odstavka 3, ali zahteva, da 
predajo pravice, ali pa se jim dovoli, da 
prejmejo brezplačne pravice v skladu s 
postopki iz odstavka 3.

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

2. Proizvodi, za katere se uporabljajo 
določbe iz odstavka 1, so tisti, pri katerih 
je tveganje za uhajanje ogljika visoko in 
izvirajo iz držav, ki v primeru, da so 
razvite, niso sprejele obveznosti, 
primerljivih z Evropsko unijo glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, v 
primeru hitro razvijajočih se držav pa niso 
vzpostavile novih ukrepov, ki jih je 
mogoče meriti, sporočati in preveriti. Na 
podlagi izidov mednarodnih pogajanj 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
23(2) do 30. junija 2010 sestavi seznam 
izvornih držav, za katere veljajo ti 
predpisi.

– vključitev uvoznikov proizvodov, Glede na postopek iz člena 23(2) Komisija 
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proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

sestavi tudi seznam panog in proizvodov, 
za katere veljajo ti predpisi, tako da oceni 
tveganje za uhajanje ogljika na podlagi 
panog, omenjenih v členu 10a(8) in po 
naslednjih merilih:

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

(a) učinek sistema trgovanja z emisijami z 
vidika mejnih stroškov (tudi z 
oportunitetnimi stroški) v primeru 
dodelitve brezplačnih pravic ali 
povprečnih stroškov v primeru dražbe z 
vidika proizvodnih stroškov;

(b) verjetnost, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer z uporabo najučinkovitejših 
tehnologij;
(c) tržne strukture zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga ter 
izpostavljenost panog mednarodni 
konkurenci;
(d) vpliv podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se v zadevnih 
panogah izvajajo ali se bodo po 
pričakovanjih izvajale izven EU;
(e) predvidljive spremembe v svetovnem in 
regionalnem povpraševanju za posamezno 
panogo;
(f) stroški prevoza blaga za posamezno 
panogo; 
(g) stroški vlaganja v gradnjo novega 
proizvodnega obrata za zadevno panogo.
Določbe iz odstavka 1 ne veljajo za uvoz 
blaga, proizvedenega v državah ali 
regijah, ki so povezane s sistemom 
trgovanja z emisijami iz člena 25 te 
direktive.
3. Količina pravic, ki so jih uvozniki 
dolžni predati, je enaka razliki med:
– prvo vrednostjo, ki je povprečna emisija 
toplogrednih plinov na proizvedeno tono 
iz proizvodnje zadevnega blaga na ravni 
Skupnosti, pomnožena s tonažo 
uvoženega blaga. V drugem izračunu se 
povprečne emisije lahko nadomestijo z 
ugodnejšim faktorjem emisij, če uvoznik 
na podlagi revizije, ki jo izvede potrjen s 
strani Evropske unije pooblaščen organ, 
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lahko dokaže, da v proizvodnem procesu 
tega proizvoda nastajajo nižje emisije, kot 
je evropsko povprečje;
in drugo vrednostjo, ki je povprečje 
količine brezplačnih pravic za proizvodnjo 
teh izdelkov v vsej Skupnosti.
Če je razlika med prvim in drugim 
zneskom pozitivna, se z njo določi količina 
pravic, ki jo je uvoznik dolžan predati, če 
je negativna, pa količina pravic, ki jih 
lahko prejme brezplačno.
Komisija, ki deluje v skladu s postopkom 
iz člena 23(2) določi povprečno količino 
toplogrednih plinov, ki nastane s 
proizvodnjo različnega blaga ali kategorij 
blaga v vsej Skupnosti, tako, da upošteva 
prijavljene emisije, ki se jih preveri v 
skladu s pogojih iz člena 14.
4. Da bi se metoda za izračun predaje 
pravic za uvoz v skladu z odstavkom 3 
lažje opredelila, Komisija lahko od 
upravljavcev zahteva, da poročajo o 
proizvodnji zadevnih proizvodov, in 
zahteva neodvisno preverjanje takšnega 
poročanja v skladu s smernicami, 
sprejetimi na podlagi členov 14 in 15. 
Zahteva se lahko tudi poročanje o ravneh 
emisij, kritih v sistemu EU trgovanja z 
emisijami, ki so povezane s proizvodnjo 
posameznega proizvoda ali kategorije 
proizvodov.
5. Z uredbo, sprejeto v skladu s postopkom 
iz člena 23(2), se določijo pogoji za 
predajo brezplačno pridobljenih pravic za 
uvoznike. Z uredbo se določijo tudi pogoji, 
pod katerimi uvozniki, za katere velja ta 
člen, prijavijo obvezno predajo pravic 
glede na količino uvoženega blaga.
6. Skupna količina pravic, ki jih lahko 
država članica proda na dražbi v skladu s 
členom 10, se poveča za količino pravic, ki 
jih predajo uvozniki, da bi zadostili 
zahtevam iz odstavka 1, in se zmanjša za 
količino pravic, ki jih uvozniki prejmejo 
na podlagi tega odstavka. Te razlike se 
razdelijo med države članice v skladu s 
pravili iz člena 10(2).
7. Dodatni prihodek z dražbe, nastal 
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zaradi obvezanosti uvoznikov, da predajo 
pravice, se razdeli med države članice v 
skladu s postopki iz odstavka 6. Države 
članice 50 % tega dodatnega prihodka 
vplačajo v svetovni sklad za prilagajanje. 
8. Da bi izpolnili zahteve po predaji iz 
odstavka 1, uvozniki lahko uporabijo 
pravice, CER in ERU največ do odstotka, 
ki so ga upravljavci uporabili v 
predhodnem letu, ali pravice iz sistema 
trgovanja z emisijami tretje države, ki je 
priznan kot ustrezen ravni omejitve, 
enakovredne sistemu Skupnosti.
9. Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, zlasti za prilagoditev 
deleža pravic, ki so jih panoge ali deli 
panog iz člena 10a prejeli brezplačno.
V poročilu je opisan tudi napredek 
ukrepov za izvajanje pri določanju 
mehanizma prilagajanja na mejah iz 
odstavkov 1 do 8.
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi gospodarski akterjem zagotovili določeno raven gotovosti za postkjotsko obdobje, 
moramo zdaj opredeliti ureditev za mehanizme prilagajanja na mejah, s katerimi bi te 
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uvoznike postavili v enakovreden položaj z upravljavci EU, saj bi vanje vključili uvoznike EU 
in držav, ki jih ne zajemajo mednarodni sporazumi.

Predlog spremembe 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Naprave v energetsko intenzivnih 
panogah ali delih panog, ki uporabljajo 
električno energijo pod pogoji iz 
pododstavka 4(b) in odstavkov 3 in 4 člena 
2 direktive 2003/96/ES z dne 27. oktobra 
2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti 
za obdavčitev energentov in električne 
energije, prejmejo nadomestila za stroške 
ogljika, vsebovane v ceni električne 
energije, ki jo kupijo, v obliki brezplačnih 
pravic, imenovanih "kompenzacijske 
pravice za posredne emisije". Ta določba 
velja, če ni sklenjen zadovoljiv 
mednarodni sporazum v smislu člena 
28(1), veljaven za te vrste naprav.

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

Bruto znesek teh kompenzacijskih pravic 
za posredne emisije je enak proizvodu 
letne porabe električne energije zadevnih 
naprav in povprečni količini emisije 
ogljika v Evropski uniji, povezani z mejno 
proizvodnjo električne energije (na 
podlagi premoga), t.j. 0,9t/MWh. 
Povprečna letna poraba električne 
energije pomeni povprečje preverjene 
porabe električne energije v preteklih treh 
letih.

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

Neto znesek kompenzacijskih pravic za 
posredne emisije se za vsako napravo 
izračuna s ponderiranjem bruto zneska, ki 
ustreza razliki od referenčne energetske 
učinkovitosti za vsakega od zadevnih 
industrijskih procesov.
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Kompenzacijske pravice za posredne 
emisije se za vsako državo članico 
odštejejo od količine pravic, ki so na 
dražbi v zvezi s proizvajalci električne 
energije.
2. Od 1. januarja 2013 se od uvoznikov in 
izvoznikov proizvodov, določenih v skladu 
s pogoji iz odstavka 3 v nadaljevanju, za 
katere je bila metodologija določena v 
skladu s pogoji iz odstavka 4, ali zahteva, 
da predajo pravice, ali se jim dovoli, da 
prejmejo brezplačne pravice v skladu s 
postopki iz odstavka 4.
Proizvodi, za katere se uporabljajo 
določbe iz odstavka 2, so tisti, pri katerih 
je tveganje za uhajanje ogljika visoko in 
izvirajo iz držav, ki v primeru, da so 
razvite, niso sprejele obveznosti, 
primerljivih z Evropsko unijo glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, v 
primeru gospodarsko najbolj naprednih 
držav pa niso vzpostavile novih ukrepov, 
ki jih je mogoče meriti, sporočati in 
preveriti v skladu z mednarodno 
priznanimi metodami.
3. Da bi se lažje opredelila metoda za 
izračun predaje pravic za uvoz v skladu z 
odstavkom 4, lahko Komisija od 
proizvajalcev zahteva, da poročajo o 
proizvodnji zadevnih proizvodov in 
zahteva neodvisno preverjanje takšnega 
poročanja v skladu s smernicami, 
sprejetimi na podlagi členov 14 in 15. 
Zahteva se lahko tudi poročanje o ravneh 
emisij, kritih v sistemu EU trgovanja z 
emisijami, ki so povezane s proizvodnjo 
posameznega proizvoda ali kategorije 
proizvodov.
4. Z uredbo, sprejeto v skladu s postopkom 
iz člena 23(2), se določijo pogoji za 
predajo brezplačno pridobljenih pravic za 
uvoznike. Z uredbo se določijo tudi pogoji, 
pod katerimi uvozniki, za katere velja ta 
člen, prijavijo obvezno predajo pravic 
glede na količino uvoženega blaga.
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5. Skupna količina pravic, ki jih lahko 
pooblaščeni organ Skupnosti proda na 
dražbi v skladu s členom 10, se poveča za 
količino pravic, ki jih predajo uvozniki, da 
bi zadostili zahtevam iz odstavka 2, in se 
zmanjša za količino pravic, ki jih izvozniki 
prejmejo na podlagi tega odstavka.
6. Dodatni prihodek z dražbe, pridobljen 
zaradi obvezanosti uvoznikov, da predajo 
pravice, se vplača v sklad EU za raziskave 
in razvoj za energijo in boj proti 
podnebnim spremembam.
7. Da bi izpolnili zahteve po predaji iz 
odstavka 2, uvozniki lahko uporabijo 
pravice, CER in ERU največ do odstotka, 
ki so ga upravljavci uporabili v 
predhodnem letu, ali pravice iz sistema 
trgovanja z emisijami tretje države, ki je 
priznan kot ustrezen ravni omejitve, 
enakovredne sistemu Skupnosti.
8. Komisija najkasneje 30. junija 2010 v 
skladu s postopkom iz člena 23(2) sprejme 
določbe, ki izvoznikom blaga iz točke 2 
omogočajo, da prejmejo brezplačne 
pravice iz registra Skupnosti za izvoz 
Skupnosti od 1. januarja 2013. V ta 
namen se ustvari rezerva pravic v obsegu 
x % (x < 2 %) skupne količine pravic v 
Skupnosti.
9. Komisija najkasneje do 30. junija 2009 
izvede študijo o pravnih vidikih, ki jih je 
treba upoštevati, da bi bil ta instrument 
skladen z mednarodnim trgovinskim 
pravom. Po potrebi Komisija pripravi tudi 
načrt in časovni razpored za sporočanje in 
razpravljanje z drugimi državami o 
načinih čim bolj zadovoljivega reševanja 
ugotovljenih težav.
10. Komisija glede na rezultat 
mednarodnih pogajanj in obseg njihovega 
vpliva na zmanjšanje svetovnih emisij 
toplogrednih plinov ter po posvetovanju z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji 
najkasneje junija 2010 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje položaj 
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glede energetsko intenzivnih panog ali 
delov panog, za katere je bilo ugotovljeno, 
da so izpostavljeni visokemu tveganju 
povečanja uhajanja ogljika. Poročilu se 
priložijo morebitni ustrezni predlogi za 
prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno.
V poročilu je opisan tudi napredek 
ukrepov za izvajanje pri določanju 
mehanizma prilagajanja na mejah iz 
odstavkov 2 do 10.

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 316
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ukrepi za podporo nekaterim podjetjem z 
intenzivno porabo električne energije

 Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, 
ki ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 

Upravljavcem naprav z intenzivno porabo 
električne energije iz člena 3(ua) se 
brezplačno dodelijo pravice na podlagi 
količine CO2, ki nastane pri proizvodnji 
energije, ki jo porabijo. Dodelitev se 
določi na podlagi referenčnih vrednosti.
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izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:
– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti. 
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Dobavitelji električne energije celotne stroške, ki izhajajo iz predlagane popolne dražbe glede 
proizvodnje električne energije, v obliki višjih cen električne energije prenesejo na druge. To 
breme mora torej na koncu nositi porabnik električne energije. To je veliko dodatno breme za 
industrijske naprave, ki porabljajo električno energijo, zlasti elektroenergetsko intenzivne 
industrijske panoge, saj je ogrožena njihova mednarodna konkurenčnost.

Predlog spremembe 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
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ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

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

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

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

– prilagoditev števila brezplačnih pravic 
kot kompenzacija za posredni učinek 
stroškov CO2, ki se prenesejo na stroške 
energije za panoge iz člena 10a, ki jih ti 
stroški posebej prizadenejo.

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prizadete panoge morajo čim prej dobiti zagotovilo, kako bo sistem trgovanja z emisijami v 
prihodnosti vplival na njihovo delovanje, da bi se lahko odločile o prihodnjih naložbah. V 
reviziji mora biti preučitev prenosa stroškov CO2  na cene električne energije za panoge, v 
katerih so posredne emisije višje od neposrednih, in nanje cene električne energije še posebej 
vplivajo.

Predlog spremembe 318
Philippe Busquin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 

1. Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj, povezanih s 13 konferenco COP, 
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zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

in obseg njihovega vpliva na zmanjšanje 
svetovnih emisij toplogrednih plinov ob 
zagotavljanju enakopravne obravnave 
konkurenčnih podjetij z upoštevanjem 
meril iz odstavka 3 ter po posvetovanju z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji 
najkasneje junija 2011 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje položaj 
posebej glede energetsko intenzivnih 
panog ali delov panog, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2. 
2. Analitičnemu poročilu iz odstavka 1 se 
priložijo morebitni ustrezni predlogi, ki 
upoštevajo časovni načrt do popolne 
izvedbe in vključujejo:

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

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih vse
panoge, zajete v členu 10a, prejele
brezplačno;

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

– za posledice povečanja emisij CO2, ki 
niso zajete v drugih ukrepih sistemi za 
izravnavanje emisij CO2 za izvoznike in 
uvoznike proizvodov, proizvedenih v 
panogah iz člena 10a. Taki sistemi ne 
zmanjšujejo likvidnosti trga s pravicami.

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

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki so skladni s kriteriji iz 
odstavka 3 in ki jih je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upoštevajo pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

1 13. konferenca pogodbenic Okvirne konvencije 
ZN o spremembi podnebja in 3. sestanek 
pogodbenic kjotskega protokola, ki sta potekala na 
Baliju, Indonezija, od 3. do 14. decembra 2007.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da velja samo za mednarodne sporazume v okviru okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja. Uvedba meril za mednarodni sporazum. Razmere se ocenijo za vso 
predelovalno industrijo, a s poudarkom na energetsko intenzivnih panogah. Mednarodni 
sporazum je treba oceniti tudi glede na časovni načrt izvedbe. Izravnavanje ogljika se 
nadomesti z dodatno možnostjo, ne omeji se na vključitev v sistem trgovanja z emisijami in ne 
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poveča se obremenitve za naprave EU, za katere ta velja.

Predlog spremembe 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija – v primeru, da obsežen 
sporazum za obdobje po letu 2012 ne bi 
bil dosežen, ob upoštevanju notranjih 
ukrepov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov zunaj Skupnosti, po 
posvetovanju z vsemi zadevnimi 
socialnimi partnerji najkasneje januarja 
2011 predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu analitično poročilo, ki ocenjuje 
položaj glede energetsko intenzivnih panog 
ali delov panog, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2. Poročilu se 
priložijo morebitni ustrezni predlogi, ki 
lahko vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

– prilagoditev vključitve uvoznikov 
proizvodov, proizvedenih v panogah ali 
delih panog iz člena 10a, v sistem 
Skupnosti;

– drugi neposredni ukrepi, ki bodo 
zagotovili konkurenčnost industrijskih 
panog EU, ki konkurirajo na svetovni 
ravni, ne da bi ogrozili okoljsko 
učinkovitost sistema Skupnosti.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 

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

obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ob zagotavljanju enake obravnave 
konkurenčnih podjetij ter po posvetovanju 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji 
najkasneje junija 2011 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje položaj 
zlasti glede energetsko intenzivnih panog 
ali delov panog, da določi njihovo 
izpostavljenost visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2 v skladu z 
odstavkom 3. 

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

2. Analitičnemu poročilu iz odstavka 1 se 
priložijo morebitni ustrezni predlogi, ki 
upoštevajo časovni načrt do polne izvedbe 
in vključujejo:

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

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

(b) za posledice povečanja emisij CO2, ki 
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niso zajete v drugih sistemih za 
izravnavanje ogljika za izvoznike in
uvoznike proizvodov, proizvedenih v 
panogah iz člena 10a. Taki sistemi ne 
zmanjšujejo likvidnosti trga s pravicami;
(c) prilagoditev števila brezplačnih pravic 
kot kompenzacija za posredni učinek 
prenosa stroškov CO2 na cene energije za 
panoge iz odstavka 3, ki jih ti stroški 
posebej prizadenejo. Pravice za 
nadomestitev prenesenih stroškov CO2
bodo dodatne ter se bodo odštele od 
pravic, dodeljenih v skladu z odstavkom 1 
člena 10, niso pa predmet odstavkov 1 in 3 
člena 12.
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki zagotavljajo enako 
obravnavo konkurenčnih industrijskih 
panog in ki jih je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upoštevajo pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.
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 na 
naprave v državah izven Skupnosti, ki ne 
nalagajo enakih in preverljivih omejitev 
emisij, ob upoštevanju:
(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;
(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;
(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;
(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah;
(da) učinka prenosa stroškov CO2 na cene 
električne energije v zadevnem sektorju 
ali podsektorju.
Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
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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.
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

Treba je analizirati zmanjšanje emisij, do katerega dejansko lahko privede mednarodni 
sporazum. Na voljo morajo biti ukrepi za povečanje prispevka sektorjev EU za trgovanje z 
emisijami ter za spoprijemanje z visokim tveganjem povečanja emisij. Prva izbira morajo biti 
brezplačne pravice.

Če je dokazano tveganje povečanja emisij CO2, je treba dodeliti dodatne pravice iż prenosa 
cen CO2 na panoge z intenzivno porabo električne energije. Če bodo upravljavci, ki so 
predmet dražbe, izvzeti iz obveze do letne predaje pravic in če prenos ne bo dovoljen, to nanje 
ne bo negativno vplivalo.

Predlog spremembe 321
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ukrepi za podporo industrijskim panogam 
v primeru povečanja emisij CO2

Or. en
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Predlog spremembe 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Prizadete panoge morajo čim prej vedeti, kako bo sistem trgovanja z emisijami v prihodnosti 
vplival na njihovo delovanje, da bodo lahko odločale o prihodnjih naložbah.

Predlog spremembe 323
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 

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

junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog ter 
energetskih sektorjev, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2. Poročilu se 
priložijo morebitni ustrezni predlogi, ki 
lahko vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja povečanja emisij CO2 je treba ustrezno obravnavati s sprejetjem predvidljivega 
zakonodajnega okvira. Zato je treba čim prej in pravočasno pred letom 2011 opredeliti, 
katere industrijske panoge so temu posebej izpostavljene in določiti ustrezne preventivne 
ukrepe.

V energetskem sektorju, ki v nekaj državah članicah deluje kot številni ločeni energetski trgi, 
prihaja do povečanja emisij CO2 enako kot v energetsko intenzivnih panogah, zato ga je treba 
vključiti v poročilo Komisije.

Predlog spremembe 324
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
31. decembra 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede panog ali delov 
panog, za katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:
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predlogi, ki lahko vključujejo:

Or. en

Predlog spremembe 325
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
septembra 2009 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Ukrepe v podporo posebnim 
energetsko intenzivnim sektorjem iz tega 
člena je mogoče odpraviti le z 
mednarodnim sporazumom, v katerem so 
določeni enaki cilji glede zmanjševanja, 
kot se zahtevajo od držav članic. Poročilu 
se priložijo morebitni ustrezni predlogi, ki 
lahko vključujejo:

Or. de

Obrazložitev

See Article 1 – point 8.

Predlog spremembe 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 b – odstavek 1 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko bi vključitev uvoznikov v sistem Skupnosti lahko bila uspešna za sektorje brez 
obsežne nadaljnje proizvodnje, ne bi bila uspešna za večino drugih sektorjev, ker bi bile 
zaradi tega prodajne dejavnosti izpostavljene regionalno določenim višjim cenam blaga, brez 
zaščite na domačem ali izvoznem trgu. Ker je vprašljivo, ali bo EU lahko vključila uvoznike iz 
držav, ki niso podpisnice, s skupnimi vendar razlikujočimi se cilji, tega ne moremo 
obravnavati kot alternative za brezplačne pravice, dokler ne bo prišlo do zbliževanja politike 
na svetovni ravni. 

Predlog spremembe 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– prilagoditev deleža brezplačnih pravic 
kot kompenzacija za posredni učinek 
prenosa stroškov CO2 na cene energije za 
panoge iz člena 10a, ki jih ti stroški 
posebej prizadenejo.

Or. en

Obrazložitev

Brez spremembe skupne zgornje meje, ki prilagaja število prejetih brezplačnih pravic, mora 
revizija vključevati preučitev prenosa stroškov CO2 na cene električne energije za panoge, v 
katerih so posredne emisije višje od neposrednih in zato nanje cene električne energije še 
posebej vplivajo. 
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Predlog spremembe 328
Toine Manders

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dodatni ukrepi, kot je brezplačna 
dodelitev emisijskih pravic – na podlagi 
stroškov glede CO2, ki se prenesejo v ceno 
električne energije – za ranljive 
energetsko intenzivne sektorje, ki bi 
drugače izgubili konkurenčni položaj na 
svetovnem trgu zaradi neposrednih in 
posrednih stroškov trgovanja z emisijami 
v skladu s členom 10a.

Or. nl

Obrazložitev

Ker bodo elektrarne od leta 2013 morale plačevati vse emisijske pravice in bodo 100 % teh 
stroškov lahko prenesle v svoje cene, vključno z elektroenergetsko intenzivnimi panogami, 
bodo stroški za te panoge v Evropi tako visoki, da bo ogrožen njihov konkurenčni položaj na 
svetovnem trgu. Te panoge namreč delujejo na svetovnem trgu in regionalnih stroškovnih 
postavk ne morejo več vključiti v svoje cene.

Predlog spremembe 329
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mednarodni dogovor, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, ali mednarodni 
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sporazum za posamezne sektorje o takih 
industrijskih panogah mora izpolnjevati 
vsaj naslednja merila, da bi ustvaril enake 
konkurenčne pogoje za naprave v 
sektorjih, za katere je bilo ugotovljeno, da 
so izpostavljeni visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2: 

(a) udeležba držav, ki predstavljajo 
kritično maso najmanj 85 % svetovne 
proizvodnje, vključno z glavnimi 
nastajajočimi trgi,

(b) enaki cilji emisij CO2,

(c) podobni sistemi za zmanjšanje emisij z 
enakim učinkom, ki temeljijo na 
referenčnih vrednostih ter jih zahtevajo 
vse sodelujoče države ali države z 
drugačnimi cilji emisij CO2, v sektorjih, ki 
so zajeti v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami,

(d) materiali, ki si konkurirajo, morajo 
biti predmet enakih omejitev, pri tem pa je 
treba upoštevati vidike življenjskega cikla,

(e) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja,

(f) obvezujoči režim za reševanje sporov in 
jasna pravila sankcioniranja, primerljiva 
s sistemom EU.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodni sporazum bo preprečil povečanje emisij CO2, samo če bo upošteval določena 
merila, zaradi česar so konkurenčne panoge v enakem položaju.
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Predlog spremembe 330
Philippe Busquin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mednarodni dogovor, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, ali mednarodni 
sporazum za posamezne sektorje o takih 
industrijskih panogah mora izpolnjevati 
vsaj naslednja merila, da bi ustvaril 
enake konkurenčne pogoje za naprave v 
sektorjih, za katere je bilo ugotovljeno, 
da so izpostavljeni visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2:

(a) udeležba držav, ki predstavljajo 
kritično maso najmanj 85 % svetovne 
proizvodnje, vključno z glavnimi 
nastajajočimi trgi,

(b) enaki cilji emisij CO2,
(c) podobni sistemi za zmanjšanje emisij 
z enakim učinkom, ki temeljijo na 
referenčnih vrednostih ter jih zahtevajo 
vse sodelujoče države ali države z 
drugačnimi cilji emisij CO2, v sektorjih, 
ki so zajeti v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami,

(d) materiali, ki si konkurirajo, morajo 
biti predmet enakih omejitev, pri tem pa 
je treba upoštevati vidike življenjskega 
cikla,

(e) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja,

(f) obvezujoč režim za reševanje sporov 
in jasna pravila sankcioniranja, 
primerljiva s sistemom EU.
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Or. en

Obrazložitev

Mednarodni sporazum bo preprečil povečanje emisij CO2, samo če bo upošteval določena 
merila, zaradi česar so konkurenčne panoge v enakem položaju.

Predlog spremembe 331
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mednarodni dogovor, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, ali mednarodni 
sporazum za posamezne sektorje o takih 
industrijskih panogah, mora izpolnjevati 
vsaj naslednja merila, da bi ustvaril enake 
konkurenčne pogoje za naprave v 
sektorjih, za katere je bilo ugotovljeno, da 
so izpostavljeni visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2:
(a) udeležba držav, ki predstavljajo 
kritično maso najmanj 85 % svetovne 
proizvodnje, vključno z glavnimi 
nastajajočimi trgi,
(b) enaki cilji emisij CO2,
(c) podobni sistemi za zmanjšanje emisij z 
enakim učinkom, ki temeljijo na 
referenčnih vrednostih ter jih zahtevajo 
vse sodelujoče države ali države z 
drugačnimi cilji emisij CO2, v sektorjih, ki 
so zajeti v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami,
(d) materiali, ki si konkurirajo, morajo 
biti predmet enakih omejitev, pri tem pa je 
treba upoštevati vidike življenjskega cikla,
(e) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja,
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(f) obvezujoč režim za reševanje sporov in 
jasna pravila sankcioniranja, primerljiva 
s sistemom EU.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodni sporazum bo preprečil povečanje emisij CO2, samo če bi upošteval določena 
merila, zaradi česar so konkurenčne panoge v enakem položaju.

Predlog spremembe 332
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 10ba

Komisija predloži predlog za 
kompenzacijski mehanizem za 
nadomestilo neposrednih stroškov, ki 
izhajajo iz višjih cen elektrike zaradi 
sistema Skupnosti. Ta predlog je skladen z 
določbami Skupnosti o državni pomoči.“

Or. en

Obrazložitev

Zakon o državni pomoči je zelo strog. Zato Komisija predloži predlog, kako najbolje 
kompenzirati posredne dvige cen elektrike, ki so posledica sistema trgovanja z emisijami.
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Predlog spremembe 333
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 10ba

Ukrepi za podporo energetsko intenzivnim 
industrijskim panogam v primeru 
posrednega povečanja emisij CO2

Komisija po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
do junija 2009 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, 
ki ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih naprav, naštetih v prilogi 2a, 
pri katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in pri katerih 
proizvodom konkurirajo proizvodi tretjih 
držav, ki nimajo enakih ukrepov za 
zmanjšanje emisij („posredno povečanje 
emisij CO2“). Do decembra 2009 Komisija 
sprejme ukrepe v skladu s postopkom iz 
člena 22 in tako dodeli ustrezen delež 
brezplačnih pravic tem obratom, ki jih 
lahko uporabijo pri svojih dobaviteljih 
elektrike. Te ukrepe je treba redno 
posodabljati vsakih pet let v skladu s 
postopkom iz člena 22.

Or. en

Obrazložitev

Te panoge, za katere nakup električne energije predstavlja največji delež proizvodnih 
stroškov, še niso vključene v sistem trgovanja z emisijami. Vendar morajo nabavljati 
električno energijo od dobaviteljev, ki so vanj vključeni, zato bo cena njihove proizvodnje 
občutno narasla. Da bi se izognile posrednemu povečanju emisij CO2, je treba te panoge 
odškodovati, ker je njihova konkurenčnost ogrožena.
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Predlog spremembe 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju.

2. Pristojni organi do 28. februarja vsako 
leto izdajo količino pravic, ki naj bi se 
porazdelile v zadevnem letu, izračunanih v 
skladu s členoma 10 in 10a. 

2. Pristojni organi do 28. februarja vsako 
leto izdajo količino pravic, ki naj bi se 
porazdelile v zadevnem letu, izračunanih v 
skladu s členom 10.

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

Or. en

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da lahko vodijo trg k podnebju 
prijaznejši potrošnji. Brezplačna dodelitev izkrivlja delovanje tržnega mehanizma, medtem ko 
bi popolna dražba prihranila veliko birokracije in nagradila najuspešnejše. Povečanje emisij 
CO2 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 335
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je nujna zaradi uvedbe modela referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 336
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic. 
Kadar se te pravice ne uporabijo, jih je 
mogoče prenesti na obstoječe naprave v 
istem sektorju, ki so bile razširjene in se 
jim je dejansko povečala zmogljivost, ali 
na nove udeležence v sektorju, če rezerve, 
ki so bile določene zanje, ne zadostujejo. 
Pristojni organi obvestijo Komisijo in 
pridobijo dovoljenje za prenos teh pravic. 

Or. el
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Predlog spremembe 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti pred 

začetkom veljave prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 

spremembah

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti 

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

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

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so dodane količini pravic, 
izdanih v skladu s členom 9 te direktive in 
so veljavne od leta 2013 naprej, v zameno 
za enote potrjenega zmanjšanja emisij 
(CER) in enote zmanjšanja emisij (ERU), 
izdane za zmanjšanje emisij do leta 2012, 
iz vrst projektov, ki jih je sprejela vsaj ena 
država članica v sistemu Skupnosti do 
vključno leta 2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej. 

3. V vsakem primeru lahko upravljavci 
uporabijo CER/ERU ali dobropise do 
10,5 % njihovih letnih emisij, da izpolnijo 
svoje obveznosti v okviru sistema 
Skupnosti. To poteka prek vračila:

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

(a) CER/ERU iz projektov v okviru 
mehanizma za čist razvoj in skupno 
izvajanje (CDM/JI) za zmanjšanje emisij 
do konca leta 2015;
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(b) CER/ERU iz projektov CDM/JI za 
zmanjšanje emisij od leta 2013 v državah, 
ki bodo ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah;
(c) CER/ERU iz projektov CDM/JI za 
zmanjšanje emisij od leta 2013 v državah, 
s katerimi je EU sklenila dvo- ali 
večstranski sporazum o sodelovanju na 
področju podnebnih sprememb pred 31. 
decembrom 2015;
(d) dobropisi iz dejavnosti za zmanjšanje 
emisij, določeni v skladu z zahtevami iz 
sporazumov o sodelovanju za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012, dokler navedene države ne 
ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali do 
leta 2020, pri čemer se upošteva zgodnejši 
datum.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah. 
Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za 
vse vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

4. Sporazumi o sodelovanju iz odstavka 
3(d) opredelijo upravičene vrste projektov, 
metode, ki se uporabljajo za določanje 
količine izdanih dobropisov, in 
mehanizem, ki zagotavlja prenos 
dobropisov v certifikate, ki se lahko 
uporabijo za skladnost v okviru 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in 
če se sklenitev mednarodnega sporazuma 
o podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih 
dejavnosti za zmanjšanje emisij uporabijo 
v sistemu Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci 
lahko v skladu s takšnimi sporazumi 
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uporabijo dobropise iz projektnih 
dejavnosti v teh tretjih državah, da 
izpolnijo svoje obveznosti v okviru sistema 
Skupnosti.
6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo dobropisov v sistemu Skupnosti 
iz obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. 
Vsak tak sporazum lahko tudi določi 
uporabo dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.
7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omogočiti določitev sedanjih ravni CER/ERU, dovoljenih upravljavcem. Načelo 
dodatnosti (da se del prizadevanj za zmanjšanje emisij lahko doseže prek mednarodnih 
mehanizmov) je treba vključiti in uporabljati neodvisno od začetka veljavnosti prihodnjega 
mednarodnega sporazuma. Tako bodo podnebni cilji doseženi stroškovno veliko učinkoviteje; 
spreminjajoč se trg za projekte CDM/JI dobiva jasen znak nepretrganosti; poleg tega tudi 
druge države dobivajo jasne spodbude za sodelovanje z EU pri sklenitvi prihodnjega 
mednarodnega sporazuma.

Predlog spremembe 338
Nikolaos Vakalis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1α. Komisija in države članice zagotovijo, 
da dobropisi CER/ERU izhajajo iz 
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dejavnosti projektov v sistemu Skupnosti, 
ki strogo spoštujejo okoljska in družbena 
merila, pa tudi dodatna merila v skladu z 
mednarodno priznanimi standardi, kot je 
„zlato pravilo“.

Or. el

Obrazložitev

Dobropisi CER/ERU morajo izhajati iz projektov, ki strogo spoštujejo merila kakovosti, da bi 
zagotovili, da bodo podjetja izpolnjevala svoje obveznosti ter dosegla dodatna zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, obenem pa bi spodbudili inovacije v evropskih podjetjih in 
tehnološki razvoj v tretjih državah.

Predlog spremembe 339
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavki 2 do 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, da jim izda pravice, ki so 
veljavne od leta 2013 naprej, v zameno za 
enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER) 
in enote zmanjšanja emisij (ERU), izdane 
za zmanjšanje emisij do leta 2012, iz vrst 
projektov, ki jih je sprejela vsaj ena država 
članica v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012 Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

3. Pristojni organi upravljavcem dovolijo, 
da zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.
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Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki jih je sprejela vsaj ena država 
članica v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

4. Pristojni organi upravljavcem dovolijo, 
da zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki jih je sprejela vsaj ena 
država članica v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in
če se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci lahko 
v skladu s takšnimi sporazumi uporabijo 
dobropise iz projektnih dejavnosti v teh 
tretjih državah, da izpolnijo svoje 
obveznosti v okviru sistema Skupnosti.

5. Če se sklenitev mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah 
odloži, se lahko dobropisi iz projektov ali 
drugih dejavnosti za zmanjšanje emisij 
uporabijo v sistemu Skupnosti v skladu s 
sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami, 
pri čemer se določi raven uporabe. 
Upravljavci lahko v skladu s takšnimi 
sporazumi uporabijo dobropise iz 
projektnih dejavnosti v teh tretjih državah, 
da izpolnijo svoje obveznosti v okviru 
sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

CER in ERU imajo pomembno vlogo, saj spodbujajo prenos tehnologije in so varnostni ventil 
v primeru, da cene pravic preveč narastejo. Omejitev certifikatov JI/CDM, dovoljenih v 
drugem obdobju trgovanja, ni v skladu s prizadevanji za uskladitev, saj so v drugem obdobju 
v državah članicah dovoljeni različni deleži. Zato je bolje določiti enotno zgornjo mejo, saj 
tako neenake obravnave ne bo in dodeljene pravice ne bodo kršene, hkrati pa se bo moč 
izogniti pravnim postopkom upravljavcev v slabšem položaju.
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Predlog spremembe 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavki 3 do 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov v zvezi z 
obnovljivo energijo in učinkovitostjo 
povpraševanja, ki so se začeli pred letom 
2013, izdane za zmanjšanje emisij od leta 
2013 naprej, za pravice, ki veljajo od leta 
2013 naprej, z izjemo CER iz projektov 
velikih hidroelektrarn.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov v zvezi z obnovljivo energijo in 
učinkovitostjo povpraševanja, ki so se 
začeli od leta 2013 naprej v najmanj 
razvitih državah, z izjemo CER iz 
projektov velikih hidroelektrarn.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.
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5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in 
če se sklenitev mednarodnega sporazuma 
o podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih 
dejavnosti za zmanjšanje emisij uporabijo 
v sistemu Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci 
lahko v skladu s takšnimi sporazumi 
uporabijo dobropise iz projektnih 
dejavnosti v teh tretjih državah, da 
izpolnijo svoje obveznosti v okviru sistema 
Skupnosti.
6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo dobropisov v sistemu Skupnosti 
iz obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. 
Vsak tak sporazum lahko tudi določi 
uporabo dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.
7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

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

Or. en

Obrazložitev

Uporabo zunanjih poravnav je treba omejiti na dobropise, ki so resnično dodatni in 
prispevajo k trajnostnemu razvoju v državah gostiteljicah. Zlasti se ne sme dovoliti uporabe 
CER in ERU iz panog, za katere je bilo ugotovljeno, da so izpostavljene tveganju povečanja 
emisij CO2 ali mednarodni konkurenci v sklopu sistema EU po letu 2012. Pogoje za nove 
dobropise za poravnave je treba določiti v okviru ZN in obsežnega mednarodnega sporazuma 
za obdobje po letu 2012.
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Predlog spremembe 341
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavki 2 do 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012 in dejavnosti v zvezi z 
rabo zemljišč, spreminjanjem rabe 
zemljišč in gozdarstvom. Pristojni organ do 
31. decembra 2014 izvede takšno 
izmenjavo na podlagi zahtevka.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012 in dejavnosti v zvezi z rabo 
zemljišč, spreminjanjem rabe zemljišč in 
gozdarstvom.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
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naprej v najmanj razvitih državah. naprej v najmanj razvitih državah.
Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum. 

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012 in za dejavnosti v 
zvezi z rabo zemljišč, spreminjanjem rabe 
zemljišč in gozdarstvom, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Or. fr

Obrazložitev

Malo je verjetno, da bodo države članice sprejele vključitev dobropisov iz izvajanja 
gozdarskih dejavnosti v sistem trgovanja z emisijami za obdobje 2008-2012.

Predlog spremembe 342
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavki 2 do 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej,
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, da jim izda pravice za vse 
preverjene emisije za leto 2010 (tudi 
količine v skladu z odstavki od 3 do 5), ki 
so veljavne od leta 2013 naprej, v zameno 
za enote potrjenega zmanjšanja emisij 
(CER) in enote zmanjšanja emisij (ERU), 
izdane za zmanjšanje emisij do leta 2012, 
iz vrst projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.
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3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

3. Za vse preverjene emisije za leto 2010 
(tudi količine v skladu z odstavki od 3 do 
5) pristojni organi upravljavcem dovolijo, 
da zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2, izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice, ki veljajo 
od leta 2013 naprej.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

4. Za vse preverjene emisije za leto 2010 
(tudi količine v skladu z odstavki od 3 do 
5) pristojni organi upravljavcem dovolijo, 
da zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in če 
se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci 
lahko v skladu s takšnimi sporazumi 
uporabijo dobropise iz projektnih 
dejavnosti v teh tretjih državah, da 

5. Za vse preverjene emisije za leto 2010 
(tudi količine v skladu z odstavki od 3 do 
5) in če se sklenitev mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah 
odloži, se lahko dobropisi iz projektov ali 
drugih dejavnosti za zmanjšanje emisij 
uporabijo v sistemu Skupnosti v skladu s 
sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami, 
pri čemer se določi raven uporabe.
Upravljavci lahko v skladu s takšnimi 
sporazumi uporabijo dobropise iz 
projektnih dejavnosti v teh tretjih državah, 
da izpolnijo svoje obveznosti v okviru 
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izpolnijo svoje obveznosti v okviru sistema 
Skupnosti.

sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v zmanjšanje emisij CO2 so veliko učinkovitejše v razvijajočih se državah kot v EU, 
ker je potencial za njihovo zmanjšanje tam večji. Brez mednarodnega sporazuma o 
zmanjšanju emisij je zmožnost uporabe CER bistvena za industrijske panoge v sistemu 
trgovanja z emisijami. Ob priznavanju potrebe po načrtovanju zanesljivosti EU, da bo 
dosegla cilje za leto 2020 ob spoštovanju potrebe po zmanjšanju zlasti domačih emisij, je 
treba evropske industrijske panoge v sistemu EU za trgovanje z emisijami obravnavati 
enakovredno.

Predlog spremembe 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

3. Pristojni organi upravljavcem dovolijo, 
da vsako leto zamenjajo enote potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER) iz projektov, ki 
so se začeli pred letom 2013, do 50 % 
letnega zmanjšanja količe pravic, ki se 
dodelijo v skladu s členom 9, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Določba razširja uporabo CER po letu 2013. Nanaša se na projekte, ki so se začeli pred 2013 
in so že bili potrjeni. Za največ 50 % znesek zmanjšanja pravic (v primerjavi z drugim 
obdobjem trgovanja), so CER izmenljive na letni podlagi za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej. Obstaja velik potencial za zmanjšanje pritiska na cene pravic EU prek uporabe pravic 
iz projektov v okviru mehanizma skupnega izvajanja ali mehanizma čistega razvoja. Poleg 
tega bi to omogočilo začetne naložbe v državah v razvoju, spodbudilo osveščenost o 
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energetski učinkovitosti in ustvarilo priložnosti za izvoz.

Predlog spremembe 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

4. Ob upoštevanju zgornje meje, določene 
v odstavku 3, pristojni organi upravljavcem 
dovolijo, da zamenjajo enote potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER), izdane za 
zmanjšanje emisij od leta 2013 naprej, za 
pravice iz novih projektov, ki so se začeli 
od leta 2013 naprej v najmanj razvitih 
državah.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba razširja okrepljeno uporabo CER, kot je predlagano v odstavku 3 člena 11a, na 
situacijo iz odstavka 4. (Glej tudi obrazložitev v odstavku 3.

Predlog spremembe 345
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Letna uporaba dobropisov za naprave 
v skladu z odstavki 2, 3 in 4 ne sme 
presegati količine, ki je enaka 25% emisij 
toplogrednih plinov te naprave, ki niso 
vključene v Direktivo 2003/87/ES, iz 
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zadevnega leta skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

CER in ERU imajo pomembno vlogo, saj spodbujajo prenos tehnologije in so varnostni ventil 
v primeru, da cene pravic preveč narastejo. Omejitev certifikatov JI/CDM, dovoljenih v 
drugem obdobju trgovanja, ni v skladu s prizadevanji za uskladitev, saj so v drugem obdobju 
v državah članicah dovoljeni različni deleži. Zato je bolje določiti enotno zgornjo mejo, saj 
tako neenake obravnave ne bo in dodeljene pravice ne bodo kršene, hkrati pa se bo moč 
izogniti pravnim postopkom upravljavcev v slabšem položaju.

Predlog spremembe 346
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Upravljavec, ki je porabili začasni 
CER, preda CER, začasni CER, ERU ali 
druge pravice najmanj 30 dni pred 
potekom začasnega CER za kritje emisij, 
za katere je dobropis zapadel. Če 
upravljavec ni nadomestil začasnega 
CER, ki krije emisije, ki so bile krite z 
zapadlim dobropisom, je za to odgovoren 
in dolžan plačati kazen za presežne 
emisije v skladu z določbami iz člena 16.

Or. fr

Obrazložitev

Naprave lahko shranijo ogljik in poskrbijo za raznoliko rabo shranjenega lesa, recimo za 
gradnjo, pohištvo in papir. Težave, povezane s stalnostjo gozdarskih projektov v mehanizmu 
čistega razvoja, so bile rešene z uvedbo CER (začasnega CER), ki se preda po preteku 
veljavnosti.

V boju proti podnebnim spremembam lahko razen rabe lesa kot energetskega vira pripomore 
tudi shranjevanje lesa za material. Ko je ponovno recikliran, se les lahko sežge za energijo.
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Predlog spremembe 347
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice lahko dobijo enote za 
odstranitev, ki ustrezajo dodatnemu 
skladiščenju ogljika v lesnih proizvodih, 
odvisno od pravil izračunavanja, ki se 
bodo sprejeli glede na mednarodne 
sporazume o podnebnih spremembah. S to 
politiko se bodo ustvarili mehanizmi 
spodbude, povezani s sistemom trgovanja 
z emisijami.

Or. fr

Obrazložitev

Zaenkrat za ves posekan les velja, da povzroča takojšnje ponovno izločanje CO2 v atmosfero, 
zaradi česar ni spodbud za uporabo lesa.

Predlog spremembe 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in
če se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 

5. Če se sklenitev mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah 
odloži, se lahko dobropisi iz projektov ali 
drugih dejavnosti za zmanjšanje emisij 
uporabijo v sistemu Skupnosti v skladu s 
sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami, 
pri čemer se določi raven uporabe.
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Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci lahko 
v skladu s takšnimi sporazumi uporabijo 
dobropise iz projektnih dejavnosti v teh 
tretjih državah, da izpolnijo svoje 
obveznosti v okviru sistema Skupnosti.

Upravljavci lahko v skladu s takšnimi 
sporazumi uporabijo dobropise iz 
projektnih dejavnosti v teh tretjih državah, 
da izpolnijo svoje obveznosti v okviru 
sistema Skupnosti do 50 % zmanjšanja, 
doseženega v zadevnem letu v primerjavi z 
dodelitvijo za obdobje 2008–2012.

Or. de

Obrazložitev

Tukaj je treba dodatno povečati prilagodljivost, da bi čim ceneje in učinkoviteje zmanjšali 
emisije.

Predlog spremembe 349
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in
če se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci lahko 
v skladu s takšnimi sporazumi uporabijo 
dobropise iz projektnih dejavnosti v teh 
tretjih državah, da izpolnijo svoje 
obveznosti v okviru sistema Skupnosti.

5. Če se sklenitev mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah 
odloži, se lahko dobropisi iz projektov ali 
drugih dejavnosti za zmanjšanje emisij 
uporabijo v sistemu Skupnosti v skladu s 
sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami, 
pri čemer se določi raven uporabe.
Upravljavci lahko v skladu s takšnimi 
sporazumi uporabijo dobropise iz 
projektnih dejavnosti v teh tretjih državah, 
da izpolnijo svoje obveznosti v okviru 
sistema Skupnosti do 70 % zmanjšanja, 
doseženega v skladu s členom 9 v 
zadevnem letu v primerjavi z dodelitvijo za 
obdobje 2008–2012.

Or. de
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Obrazložitev

Prilagodljivi mehanizmi projektov so pomemben instrument za stroškovno učinkovito 
zmanjšanje emisij. Možnost njihove uporabe je osnovni varnostni ventil za trgovanje z 
emisijami. Z merilom dodatnosti je zagotovljeno, da ti projekti ne bodo škodovali dejanskim 
ali možnim podnebnim ciljem ali sporazumom države gostiteljice. Kot je predlagano, je treba 
omogočiti, da se certifikati mehanizma za čist razvoj in skupno izvajanje ter pravice uporabe 
prenesejo iz druge v tretjo fazo.

Predlog spremembe 350
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija si prizadeva zagotoviti, da 
vsak sporazum iz odstavka 5 in 
mednarodni sporazum iz odstavka 6 
vključuje sistem podeljevanja dobropisov 
za pogozdovanje, ponovno pogozdovanje, 
zmanjšanje emisij zaradi krčenja gozdov 
in druge gozdarske dejavnosti – vključno s 
preprečevanjem erozije in čiščenjem 
odpadnih voda. Upravljavcem naprav se 
omogoči, da uporabljajo dobropise, ki 
izhajajo iz nekrčenja, pogozdovanja in 
ponovnega pogozdovanja ter drugih 
trajnostnih gozdarskih projektov in 
dejavnosti v državah v razvoju, ki so 
dogovorjeni v okviru sporazumov iz 
odstavkov 5 in 6.

Or. en

Obrazložitev

Na gozdarstvu temelječi ogljikovi dobropisi so bistveni, da bi se državam v razvoju omogočilo 
udejstvovanje v smiselnih prizadevanjih za ublažitev podnebnih sprememb in da bi se tako 
zagotovilo uspešno sklenitev postkjotskega mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Na gozdarstvu temelječi ogljikovi dobropisi bodo zagotovili tudi omejeno, 
vendar bistveno, prožnost evropskih industrijskih panog pri prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo.
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Predlog spremembe 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija si prizadeva zagotoviti, da 
vsak sporazum iz odstavka 5 in 
mednarodni sporazum iz odstavka 6 
vključuje sistem podeljevanja dobropisov 
za pogozdovanje, ponovno pogozdovanje, 
zmanjšanje emisij zaradi krčenja gozdov
in druge gozdarske dejavnosti – vključno s 
preprečevanjem erozije in čiščenjem 
odpadnih voda. Upravljavcem naprav se 
omogoči, da uporabljajo dobropise, ki 
izhajajo iz nekrčenja, pogozdovanja in 
ponovnega pogozdovanja ter drugih 
trajnostnih gozdarskih projektov in 
dejavnosti v državah v razvoju, ki so 
dogovorjeni v okviru sporazumov iz 
odstavkov 5 in 6.

Or. en

Obrazložitev

Na gozdarstvu temelječi ogljikovi dobropisi so bistveni, da bi se državam v razvoju omogočilo 
udejstvovanje v smiselnih prizadevanjih za ublažitev podnebnih sprememb in da bi se tako 
zagotovilo uspešno sklenitev postkjotskega mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Na gozdarstvu temelječi ogljikovi dobropisi bodo zagotovili tudi omejeno, 
vendar bistveno, prožnost evropskih industrijskih panog pri prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo.

Predlog spremembe 352
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 a – odstavek 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija si prizadeva zagotoviti, da 
vsak sporazum iz odstavka 5 in 
mednarodni sporazum iz odstavka 7 
vključuje sistem podeljevanja dobropisov 
za pogozdovanje, ponovno pogozdovanje, 
zmanjšanje emisij zaradi krčenja gozdov 
in druge gozdarske dejavnosti – vključno s 
preprečevanjem erozije in čiščenjem 
odpadnih voda.
Poleg tega države članice lahko 
upravljavcem naprav omogočijo, da 
uporabljajo dobropise, ki izhajajo iz 
nekrčenja, pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja ter drugih trajnostnih 
gozdarskih projektov in dejavnosti v 
državah v razvoju, ki jih potrdi upravni 
odbor CDM ali so v skladu s sporazumi iz 
odstavkov 5 in 7. Vsi taki dobropisi, ki jih 
države odobrijo, se lahko tržijo v celotnem 
sistemu Skupnosti.

Or. en
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