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Predlog spremembe 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V členu 12 se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Komisija objavi poročilo, vključno s 
potrebnimi zakonodajnimi predlogi, o 
trgovanju z notranjimi informacijami in 
tržni manipulaciji na trgu s pravicami do 
emisije. Poročilo med drugim preuči, ali 
bi bilo treba pravice obravnavati kot 
finančne instrumente iz direktive 
2003/6/ES o trgovanju z notranjimi 
informacijami in tržni manipulaciji 
(zloraba trga).“

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga) sta vprašanji, 
vredni obravnave. Preden se uvede nova obremenjujoča zakonodaja, je treba dokončati 
analizo, ki se je že začela v skladu z direktivo EU o zlorabi trga in direktivo EU o trgih 
finančnih instrumentov (DTFI).

Predlog spremembe 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 – točka (a)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pravice, izdane od 1. januarja 2013 
naprej, so veljavne za emisije osemletnih 
obdobij s pričetkom od 1. januarja 2013.

1. Pravice, izdane od 1. januarja 2013 
naprej, so veljavne za emisije osemletnih 
obdobij s pričetkom od 1. januarja 2013. 
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Neizkoriščene pravice se lahko brez 
omejitev prenesejo v naslednje osemletno 
obdobje.

Or. de

Obrazložitev

Z vnosom takšne prožnosti v besedilo se omogoči in nagrajuje zgodnje zmanjševanje emisij in 
poveča prožnost nasploh.

Predlog spremembe 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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. de

Obrazložitev

Komisija nima pristojnosti za enostransko sprejemanje uredb.
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Predlog spremembe 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Uredba upošteva najbolj točne in 
najnovejše znanstvene dokaze, ki so na 
voljo, zlasti s strani IPCC, in za izvajanje 
člena 10 a tudi podrobno opredeli zahteve 
za upravljavce glede poročanja o emisijah, 
povezanih s proizvodnjo blaga v 
energetsko intenzivnih panogah, ki so 
lahko podvržene mednarodni konkurenci, 
ter zahtevo, da takšne informacije preverijo 
neodvisni izvajalci.

Or. en

Predlog spremembe 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. de

Obrazložitev

Komisija nima pristojnosti za enostransko sprejemanje uredb. Poleg tega je treba bistvene 
spremembe izvesti z rednim zakonodajnim postopkom, ne pa s samostojnim delovanjem 
izvršnega organa.

Predlog spremembe 358
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da vsak 
upravljavec naprave v skladu z uredbo
poroča pristojnemu organu o emisijah iz te 
naprave v vsakem koledarskem letu po 
koncu tega leta.

3. Države članice zagotovijo, da vsak 
upravljavec naprave poroča pristojnemu 
organu o emisijah iz te naprave v vsakem 
koledarskem letu po koncu tega leta.

Or. de

Obrazložitev

Komisija nima pristojnosti za enostransko sprejemanje uredb. Poleg tega je treba bistvene 
spremembe izvesti z rednim zakonodajnim postopkom, ne pa s samostojnim delovanjem 
izvršnega organa.

Predlog spremembe 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 15 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija pripravi smernice za preverjanje 
poročil o emisijah in akreditacijo 
preveriteljev, ki določa ustrezne pogoje za 
akreditacijo, vzajemno priznavanje in 
preklic akreditacije za preveritelje ter za 
nadzor in medsebojni pregled.

Or. de

Obrazložitev

Komisija nima pristojnosti za enostransko sprejemanje uredb. Poleg tega je treba bistvene 
spremembe izvesti z rednim zakonodajnim postopkom, ne pa s samostojnim delovanjem 
izvršnega organa.

Predlog spremembe 360
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V členu 16 se doda naslednji 
odstavek 3a:
„3a. Če cena ogljika preseže 50 EUR, 
plačilo kazni za presežne emisije 50 EUR 
za vsako proizvedeno tono ekvivalenta 
ogljikovega dioksida v obdobju trgovanja 
od 2013 do 2020 upravljavca odveže od 
obveznosti predaje količine pravic, enake 
tem presežnim emisijam, ob predaji pravic 
glede na prihodnje koledarsko leto.“

Or. en

Obrazložitev

Sektor ETS potrebuje določeno raven varnosti načrtovanja glede na visoke cene ogljika in za 
primer, če za uvoznike ne bi obveljala obveznost vključitve v ETS ali enakovreden ukrep v 
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skladu s členom 10b. Sprostitev predanih pravic s plačilom kazni ponuja možnost za rešitev 
tega problema.

Predlog spremembe 361
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/87/ES
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izjemo Priloge I
spremeni priloge k tej direktivi glede na 
poročila, predvidena v členu 21, in 
izkušnje pri uporabi te direktive. Prilogi IV 
in V se lahko spremenita, da bi se 
izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.

Komisija lahko z izjemo prilog I in IIa
spremeni priloge k tej direktivi glede na 
poročila, predvidena v členu 21, in 
izkušnje pri uporabi te direktive. Priloga 
IIa se lahko spremeni zgolj v skladu s 
postopkom iz člena 251 Pogodbe. Prilogi 
IV in V se lahko spremenita, da bi se 
izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Priloga I in Priloga IIa sta med bistvenimi elementi te direktive in za vse spremembe v njiju je 
potreben postopek soodločanja.

Predlog spremembe 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vstavi se naslednji člen 24a: črtano
„Člen 24a

Usklajena pravila za projekte, ki 
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zmanjšujejo emisije
1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov 
izven sistema Skupnosti.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij 
v celotni Skupnosti.
2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določijo podrobnosti za 
dobropis projektov na ravni Skupnosti iz 
odstavka 1.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, kako naj bi predlog omogočil možnost vključitve sektorjev ali dejavnosti (oz. 
dobropisov iz sektorjev ali dejavnosti) v ETS, ne da bi se ogrozile obveznosti za zmanjšanje 
emisij iz sektorjev, kjer se ne trguje v skladu z odločbo o skupnih prizadevanjih.
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Predlog spremembe 363
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24,
naslednji pregled sistema Skupnosti pa
obravnava usklajevanje obsega teh emisij v 
celotni Skupnosti.

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Naslednji pregled sistema 
Skupnosti obravnava usklajevanje obsega 
teh emisij v celotni Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je povezati sektorje, ki so zajeti v sistem EU ETS, s sektorji izven tega sistema, zato je 
treba odstraniti pogojenost uporabe člena 24a s členom 24.
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Predlog spremembe 364
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24a a (novo) 

Predlog spremembeBesedilo, ki ga predlaga Komisija

(19) Vstavi se naslednji člen 24aa: 

„Člen 24aa
Države članice lahko uporabijo pravice do 
emisij toplogrednih plinov, dovoljene v 
skladu s členom 3(1) in (2) Odločbe 
2008/XX/EC za izvajanje njihove 
obveznosti v skladu z Direktivo 
2003/87/EC.
Poleg določb člena 24a, lahko vsaka 
naprava, vključena v sistem Skupnosti, 
pokriva do 10 % svojih preverjenih emisij 
z enotami, ki jih pridobi izven omejitev za 
države članice, določenih v Odločbi 
2008/xxxx.“

Or. en

Obrazložitev

Elementi direktive o EU ETS in odločbe o skupnih prizadevanjih so med seboj povezani, te 
povezave pa je treba upoštevati, da bi se v vsej EU cilji zmanjšanja emisij dosegli na 
stroškovno učinkovit način. Zato je treba podpreti uveljavitev načela prožnosti med sistemi za 
trgovanje z emisijami in drugimi sistemi.

Da bi se oblikovale resnične spodbude za razvoj projektov v tretjih državah, se ne bi smela 
omejevati uporaba pridobljenih dobropisov.

Predlog spremembe 365
Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav

Or. en

Predlog spremembe 366
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav, ki so predmet 
enakovrednih ukrepov

Or. en

Obrazložitev

Ker povzročata spremljanje in poročanje malim onesnaževalcem (< 50 000 ton CO2 letno) 
velike stroške brez okoljske koristi za EU ETS, je treba te male onesnaževalce čim prej izvzeti.
Približno 75 % obravnavanih naprav letno proizvede 56 000 ton CO2, vendar le 5 % vseh 
emisij ETS. Za male onesnaževalce bi vključitev v ETS morala biti strogo prostovoljna (opt-
in).

Poleg tega ni razloga za izključitev zgolj „kurilnih naprav“. Keramična industrija (zlasti 
opekarstvo) se srečuje z najvišjimi upravnimi stroški.

Predlog spremembe 367
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni kurilni 
napravi, pri čemer podrobno opredeli 
sprejete enakovredne ukrepe;

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

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
kurilna naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 50 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli kurilna naprava v 
katerem koli koledarskem letu izpušča 
50 000 ton ali več ekvivalenta ogljikovega 
dioksida brez emisij iz biomase ali če 
enakovredni ukrepi niso več vzpostavljeni, 
potrdi, da bo kurilna naprava ponovno 
vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje malih onesnaževalcev pod 50 000 ton ni stroškovno učinkovito, ker breme 
nadzora in poročanja v skladu s standardi ETS ter upravni stroški za izdajanje dovoljenj 
presegajo denarno izraženo vrednost okoljskih koristi. „Stroškovno učinkovita rešitev in 
znižanje števila naprav se lahko dosežeta, če se naprave z emisijami <50 000 ton izvzamejo iz 
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sistema: še vedno bo zajetih 95 % emisij sektorjev ETS, prag 50 000 ton pa bo približno 75 % 
napravam prihranil težko breme ETS“ (poročilo EEA 2007).

Predlog spremembe 368
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, katerih 
emisije v poročilu pristojnemu organu v 
vsakem od predhodnih treh let so manjše 
od 50 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida brez emisij iz biomase in ki so 
predmet ukrepov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

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

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 50 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 50 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Ker povzročata spremljanje in poročanje malim onesnaževalcem (< 50 000 ton CO2 letno) 
velike stroške brez okoljske koristi za EU ETS, je treba te male onesnaževalce čim prej izvzeti.
Približno 75 % obravnavanih naprav letno proizvede 56 000 ton CO2, vendar le 5 % vseh 
emisij ETS. Za male onesnaževalce bi vključitev v ETS morala biti strogo prostovoljna (opt-
in).

Poleg tega ni razloga za izključitev zgolj „kurilnih naprav“. Keramična industrija (zlasti 
opekarstvo) se srečuje z najvišjimi upravnimi stroški.

Predlog spremembe 369
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice morajo iz sistema 
Skupnosti izključiti kurilne naprave, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 50 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

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

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 50 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 50 000 ton ali 
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več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo
naprava ponovno vključena v sistem;

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

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. it

Obrazložitev

Izključitev malih naprav bi bilo treba razširiti, tako da bi vključevala vse naprave, ne zgolj 
kurilne. Poleg tega bi zvišanje praga za izključitev na 50 000 ton omogočilo vključitev 
približno 95 % emisij, ki spadajo v trgovanje z emisijami, istočasno pa precejšnje znižanje 
stroškov tako za mala podjetja kot za javne organe v skladu z načelom boljše zakonodaje.

Predlog spremembe 370
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, katerih 
emisije v poročilu pristojnemu organu v 
vsakem od predhodnih treh let so manjše 
od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida brez emisij iz biomase, če 
zadevna država članica upošteva naslednje 
pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni 
napravi;

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

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;
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(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni 
ukrepi niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

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

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 371
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe ter ji preda odobritev 
in izjavo lastnika naprave, da želi 
uporabiti možnost izključitve iz sistema;

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

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

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

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

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

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Z mejo 10 000 ton bodo zajete tudi številne majhne naprave, kar bo povzročilo nepotrebno 
upravno in finančno breme, ne da bi pomembno zvišalo skupno količino emisij, ki se skušajo 
zajeti. Nekatere naprave, kjer se ne reciklira, lahko soodločajo, ali naj ostanejo uvrščene v 
sistem ETS.

Predlog spremembe 372
Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice na zahtevo upravljavca 
iz sistema Skupnosti izključijo naprave, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 

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

ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

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

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Z zvišanjem praga na 25 000 ton CO2 letno se bo skupno število sodelujočih znižalo za 55 %, 
emisije, vključene v sistem, pa se bodo znižale za samo 2,4 %. Možnost izključitve iz sistema 
ne bi smela veljati zgolj za kurilne naprave, temveč za vse naprave v sistemu EU ETS. To je 
skladno z uvodno izjavo 10, ki določbe ne omejuje zgolj na kurilne naprave.

Predlog spremembe 373
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;
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(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

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

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

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

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija je v presoji vpliva (SEC(2008)0052) ugotovila, da bi se z uvedbo praga 
25 000 ton (v primerjavi z 10 000 tonami) upravni stroški na tono emisij, izključenih iz EU 
ETS, premalo zmanjšali. Vendar dokument Komisije ne obravnava nepredvidljivosti emisij 
velikih onesnaževalcev s CO2. Ta nepredvidljivost utegne imeti enak obseg kot skupne emisije 
CO2 iz naprav, katerih letne emisije ne presegajo 25 000 ton CO2.

Poleg tega bodo naprave, izključene iz sistema, samodejno vključene v ukrepe za zmanjšanje 
emisij, ki niso del sektorja EU ETS.

Predlog spremembe 374
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 

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

predhodnih treh let so manjše od 25 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

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

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

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

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

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. de

Obrazložitev

Mejo bi bilo treba dvigniti z 10 000 ton na 25 000 ton emisij CO2. To bi pomenilo precejšnje 
zmanjšanje bremena za upravljavce naprav in še vedno zajelo več kot 97 % emisij. Poleg tega 
je treba jasno navesti ukrepe, namenjene doseganju enakovrednega prispevka. Ker so te 
naprave izvzete na osnovi njihovega omejenega vpliva na podnebje, doseganje zahtev ne bi 
smelo biti pretežko.

Predlog spremembe 375
Herbert Reul, Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

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

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

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

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

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. de

Obrazložitev

V vsakem primeru mora za to odstopanje veljati poseben pogoj, da se morajo emisije 
toplogrednih plinov kljub temu zmanjšati. S tem se nebirokratski postopek lahko enostavno 
uporablja za naprave z emisijami 25 000 letno.
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Predlog spremembe 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe ne spreminja praga za emisije 10 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida, temveč zgolj omogoča večjo prožnost in racionalne ukrepe za majhne kurilne 
naprave.

Predlog spremembe 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, Komisija pripravi 

Adlib Express Watermark



PE409.457v01-00 24/45 AM\731526SL.doc

SL

odstavki 2, 3 in 4. obsežno oceno gospodarskih učinkov 
postopkov za ta zmanjšanja in učinkov 
drugih ukrepov, sprejetih z mednarodnim 
sporazumom.

Ocena učinkov ugotovi tudi, ali so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

– da mednarodni sporazum zavezuje vse 
države, ki imajo ali bodo verjetno razvile 
proizvodnjo v sektorju, ki ga zadeva ta 
direktiva;

– da mednarodni sporazum nalaga:

o  sektorjem v razvitih državah, naštetim 
v Prilogi I te direktive, enake omejitve 
kot v Evropski uniji;

o sektorjem v državah v razvoju (zlasti 
tistih, ki so gospodarsko naprednejše), 
naštetim v Prilogi I te direktive, 
prispevek, ki ustreza njihovim 
odgovornostim in zmožnostim;

– da se obveznosti razvitih držav in 
prispevki držav v razvoju, zlasti 
gospodarsko naprednejših:

o merijo in preverjajo v skladu z 
mednarodno priznanimi metodami in

o se o njih poroča.

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

2. Od leta po začetku veljavnosti
mednarodnega sporazuma iz odstavka 1 in 
glede na rezultate ocene učinkov, 
določene z istim odstavkom, zlasti če so 
izpolnjeni trije v njem našteti pogoji, 
Komisija predlaga spremenjen faktor tako, 
da del količine pravic Skupnosti leta 2020, 
v skladu s členoma 9 in 9a, prispeva k 
skupnemu zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti pod 20 %, h 
kateremu bo Skupnost zavezoval
mednarodni sporazum.
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3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo dodatnih vrst projektov s 
strani upravljavcev v sistemu Skupnosti 
poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a 
ali uporabo drugih ustreznih mehanizmov, 
ki so nastali v okviru mednarodnega 
sporazuma, s strani teh upravljavcev.

4. Glede na rezultate ocene učinkov iz 
odstavka 1 tega člena, zlasti če so 
izpolnjeni trije v njem našteti pogoji, 
Komisija lahko sprejme ukrepe, da določi 
uporabo dodatnih vrst projektov s strani 
upravljavcev v sistemu Skupnosti poleg 
tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a ali 
uporabo drugih ustreznih mehanizmov, ki 
so nastali v okviru mednarodnega 
sporazuma, s strani teh upravljavcev.

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

Or. fr

Obrazložitev

Sklenitev mednarodnega sporazuma bo EU in drugim podpisnicam prinesla nove obveznosti.
Zato je bistveno izvesti obsežno oceno učinkov, s katero se bo ocenil postopek izvajanja in se 
bodo izmerili vsi možni učinki. Treba je določiti merila za uspešnost sporazuma. V okviru 
Skupnosti je treba tudi jasno opredeliti posebna pričakovanja do hitro se razvijajočih držav, 
saj se te ne morejo primerjati z vsemi ostalimi državami v razvoju glede truda, ki ga morajo 
vložiti.

Predlog spremembe 378
Angelika Niebler

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

Adlib Express Watermark



PE409.457v01-00 26/45 AM\731526SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki v 
vseh državah, ki imajo pomembne 
dejavnosti v sektorjih iz prilog I in IIab, 
do leta 2020 vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki 
presegajo najnižje ravni zmanjšanja, o 
katerih se je dogovoril Evropski svet, in ko 
Komisija poskrbi za dokaz, da ta 
sporazum v drugih državah vodi k 
primerljivim stroškom CO2 v sektorjih iz 
prilog I in IIab, se uporabljajo odstavki 2, 
3 in 4.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditve, ki so posledica naštetih odstavkov, se ne bi smele zgoditi samodejno po sklenitvi 
mednarodnega sporazuma. Treba je oblikovati merila, ki jih je treba izpolniti, preden se 
lahko izvedejo prilagoditve. Minimalna zahteva je, da morajo v panogah, določenih v Prilogi 
I, v vseh neevropskih državah obstajati primerljive stroškovne obremenitve.

Predlog spremembe 379
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki v 
vseh državah, ki imajo pomembne 
dejavnosti v sektorjih iz prilog I in IIab, 
do leta 2020 vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki 
presegajo najnižje ravni zmanjšanja, o 
katerih se je dogovoril Evropski svet, in če 
je predhodno dokazano, da ta sporazum v 
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drugih državah članicah vodi k 
primerljivim stroškom CO2 v sektorjih iz 
prilog I in IIab, se uporabljajo odstavki 2, 
3 in 4 tega člena. Dokaze predloži 
Komisija. 

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditve, ki so posledica naštetih odstavkov, se ne bi smele zgoditi samodejno po sklenitvi 
mednarodnega sporazuma. Treba je oblikovati merila, ki jih je treba izpolniti, preden se 
lahko izvedejo prilagoditve. Minimalna zahteva je, da morajo v panogah, določenih v Prilogi 
I, v primerljivih neevropskih državah obstajati primerljive stroškovne obremenitve.

Predlog spremembe 380
Erika Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah v 
skladu z merili iz člena 10b(2a), ki do leta 
2020 vodi do obveznega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, ki presegajo najnižje 
ravni zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet 8. in 9. marca 2007, se 
uporabljajo odstavki 2, 3 in 4.

Or. en

Obrazložitev

Treba je navesti, da mora biti mednarodni sporazum skladen z nekaterimi merili, da se 
prepreči povečanje emisij CO2. Treba se je jasno sklicevati na rezultate zasedanja Sveta 
marca 2007.
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Predlog spremembe 381
Philippe Busquin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah v 
skladu z merili iz člena 10b(2a) in ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet 8. in 9. marca 
2007, se uporabljajo odstavki 2, 3 in 4.

Or. en

Obrazložitev

Treba je navesti, da mora biti mednarodni sporazum skladen z nekaterimi merili, da se 
prepreči povečanje emisij CO2. Treba se je jasno sklicevati na rezultate zasedanja Sveta 
marca 2007.

Predlog spremembe 382
Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 

2. Komisija v šestih mesecih po sprejetju 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja, ki presega tistega iz člena 3, 
predloži zakonodajni predlog, ki naj bo 
sprejet v skladu s členom 251 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, o 
prispevku vsake države članice k 
dodatnemu prizadevanju Skupnosti za 
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pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.

zmanjšanje.

Or. en

Obrazložitev

Cilj doseči30-odstotno znižanje z mednarodnim sporazumom je politična odločitev z velikimi 
posledicami, zato se zanjo mora uporabiti postopek soodločanja.

Predlog spremembe 383
Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 Komisija na 
osnovi celostne ocene učinkov stroškovne 
učinkovitosti sredstev za doseganje teh 
zmanjšanj in učinkov drugih ukrepov, 
naštetih v mednarodnem sporazumu, 
predstavi Parlamentu in Svetu 
zakonodajni predlog, ki predlaga dodatno 
znižanje količine pravic Skupnosti leta 
2020 ob upoštevanju, da je skupno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov s 
strani Skupnosti pod 20 %, h kateremu 
Skupnost zavezuje mednarodni sporazum.

Or. en

Obrazložitev

Odzivi na sklepe pogajanj o mednarodnem sporazumu ne smejo biti samodejni, temveč jih je 
treba oceniti in morajo skozi postopek soodločanja.
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Predlog spremembe 384
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Od leta po predstavitvi analize Komisije
iz odstavka 1 se linearni faktor poveča 
tako, da je količina pravic Skupnosti leta 
2020 manjša kot tista, ki jo določa člen 9, 
za količino pravic, ki je enakovredna 
skupnemu zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti pod 20 %, h 
kateremu Skupnost zavezuje mednarodni 
sporazum, pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov leta 
2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti v 
skladu s členoma 9 in 9a. Ta pravila 
začnejo veljati zgolj, če Komisija analizo 
predstavi pred letom 2015.

Or. de

Obrazložitev

Kasneje kot bo začel veljati letni redukcijski faktor, bolj strma bo krivulja potrebnega 
zmanjšanja in močneje bo zmanjšanje obsega razpoložljivih pravic vplivalo na cene pravic.
Da se prepreči nesorazmerno breme za industrijo, ki izhaja iz tega, je treba določiti rok za 
začetek veljavnosti sporazuma.

Predlog spremembe 385
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 

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

tako, da je količina pravic Skupnosti leta 
2020 manjša kot tista, ki jo določa člen 9, 
za količino pravic, ki je enakovredna 
skupnemu zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti pod 20 %, h 
kateremu Skupnost zavezuje mednarodni 
sporazum, pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov leta 
2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti v 
skladu s členoma 9 in 9a. Ta uredba začne 
veljati zgolj, če Komisija analizo predstavi 
pred letom [2015].

Or. de

Obrazložitev

Kasneje kot bo začel veljati letni redukcijski faktor, bolj strma bo krivulja potrebnega 
zmanjšanja in močneje bo zmanjšanje obsega razpoložljivih pravic vplivalo na cene pravic.
Da se prepreči nesorazmerno breme za industrijo, ki izhaja iz tega, je treba določiti rok za 
začetek veljavnosti sporazuma.

Predlog spremembe 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mednarodni sporazum v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 se opredeli kot 
sporazum med državami, ki vodi do 
zmanjšanja svetovnih emisij v obsegu, ki 
je potreben za učinkovito reševanje 
podnebnih sprememb in ki ga je mogoče 
spremljati in preverjati ter ki upošteva 
obvezne izvedbene določbe.
Tak mednarodni sporazum mora 
vključevati kritično maso v svetovni 
proizvodnji v sektorju.
Države, ki so podpisnice takega 
mednarodnega sporazuma, se strinjajo z 
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izvajanjem in uveljavljanjem ukrepov, ki 
bodo v industriji, izpostavljeni 
mednarodni konkurenci, povzročili 
enakovredno breme.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodni sporazum lahko prepreči povečanje emisij CO2 zgolj, če je skladen z nekaterimi 
merili, ki vsem konkurenčnim sektorjem zagotovijo enake pogoje.

Predlog spremembe 387
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Upravljavci lahko poleg neuporabljenih 
CER in ERU, ki so jih države članice 
dodelile upravljavcem za obdobje 2008–
2012, uporabijo CER, ERU ali druge 
dobropise, odobrene v skladu z odstavkom 
4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do 70 %
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

Or. de

Obrazložitev

Prilagodljivi mehanizmi projektov so pomemben instrument za doseganje stroškovno 
učinkovitega zmanjšanja emisij. Možnost njihove uporabe je neizogiben varnostni ventil za 
trgovanje z emisijami. Z merilom dodatnosti je zagotovljeno, da ti projekti ne bodo škodovali 
dejanskim ali možnim ciljem varstva podnebja ali sporazumom države gostiteljice. V skladu z 
načrti je treba omogočiti prenos pravic iz projektov za zmanjšanje emisij (projekti JI/CDM) 
ter pravic uporabe iz druge v tretjo fazo.
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Predlog spremembe 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Upravljavci lahko poleg neuporabljenih 
CER in ERU, ki so jih države članice 
dodelile upravljavcem za obdobje 2008–
2012, uporabijo CER, ERU ali druge 
dobropise, odobrene v skladu z odstavkom 
4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2 in členom 9.

Or. de

Obrazložitev

Prožnost je ključnega pomena.

Predlog spremembe 389
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 28a

Uporaba dobropisov za trajnostno 
pogozdovanje, ponovno pogozdovanje in 

gozdarstvo
Ne glede na člena 11a in 28 države 
članice upravljavcem naprav dovolijo, da 
uporabijo dobropise do (X) % preverjenih 
letnih emisij njihovih naprav iz:
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(1) projektov trajnostnega in ponovnega 
pogozdovanja, potrjenih s strani 
upravnega odbora CDM ali preverjenih v 
skladu s postopkom nadzornega odbora za 
skupno izvajanje;
(2) gozdarskih dejavnosti v državah v 
razvoju, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum v skladu z odstavkom 11a(5); in
(3) vseh gozdarskih projektov v državah v 
razvoju, skladnih z mednarodnim 
sporazumom iz člena 28.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe bi ogljikove dobropise, ki temeljijo na gozdarstvu, vključil v sistem EU za 
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov od leta 2013 dalje, ko bo morda dosežen 
nov („postkjotski“) mednarodni sporazum o podnebnih spremembah.  To bo jasno sporočilo 
državam v razvoju, naj se vključijo v pomembna prizadevanja za blaženje podnebnih 
sprememb, evropski industriji pa bo omogočilo omejeno prilagodljivost.

Predlog spremembe 390
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 28a

Uporaba dobropisov za trajnostno 
pogozdovanje, ponovno pogozdovanje in 

gozdarstvo
Ne glede na člena 11a in 28 države 
članice napravam dovolijo, da uporabijo 
dobropise do 4 %* njihovih preverjenih 
letnih emisij iz:
(1) projektov trajnostnega in ponovnega 
pogozdovanja, potrjenih s strani 
upravnega odbora CDM ali preverjenih v 
skladu s postopkom nadzornega odbora za 
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skupno izvajanje;
(2) gozdarskih dejavnosti v državah v 
razvoju, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum v skladu z odstavkom 11a(5); in
(3) vseh preverjenih projektov, ki 
zmanjšujejo nacionalne emisije zaradi 
krčenja gozdov, ali projektov, ki 
izboljšujejo degradacijo tal ali gozdov v 
državah v razvoju, skladnih z 
mednarodnim sporazumom iz člena 28.“
*...ta odstotek se lahko spremeni v skladu 
z mednarodnim sporazumom iz člena 28.“

Or. en

Obrazložitev

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Predlog spremembe 391
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 2
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu skupne zmogljivosti kurilnih 
naprav, se enote z nazivno vhodno 
toplotno močjo pod 3 MW ne upoštevajo 
za namene tega izračuna.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pravila seštevanja, vsebovanega v izvirni direktivi in natančneje določenega v dodatku 
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k predlogu direktive v pregledu, obstaja nevarnost, da bodo vključene številne male naprave.  
Zlasti v kemični industriji so številne lokacije, ki združujejo veliko število individualnih 
sežigalnic, ki bodo v skladu s tem pravilom pridružene kurilnim napravam z več kot 20 MW, 
že prisotnim na tem področju.

Predlog spremembe 392
Angelika Niebler

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 2
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu skupne zmogljivosti kurilnih 
naprav, se enote z nazivno vhodno 
toplotno močjo pod 3 MW ne upoštevajo 
za namene tega izračuna.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pravila seštevanja, vsebovanega v izvirni direktivi in natančneje določenega v dodatku 
k osnutku direktive v pregledu, obstaja nevarnost, da bodo vključene številne male naprave.

Predlog spremembe 393
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 2
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu skupne zmogljivosti kurilnih 
naprav, se enote z nazivno vhodno 
toplotno močjo pod 3 MW ne upoštevajo
za namene tega izračuna.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Obstaja nevarnost, da bodo vključene številne male naprave. Zlasti v kemični industriji so 
številne lokacije, ki združujejo veliko število individualnih sežigalnic, ki bodo pridružene 
kurilnim napravam z več kot 20 MW, že prisotnim na tem področju, ali bodo kot celota 
presegle mejno vrednost in in postale predmet trgovanja z emisijami. To bi pomenilo, da bi 
morale številne male naprave trgovati z emisijami, kar je v nasprotju s predlogom spremembe 
v členu 27.

Predlog spremembe 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (b) – točka (i i)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – stolpec 2 – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodnja aluminija (primarna in 
sekundarna, pri kateri obratujejo kurilne 
naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 
nad 20 MW)

Proizvodnja aluminija (primarna, pri kateri 
obratujejo kurilne naprave z nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MW)

Or. en

Obrazložitev

Količina emisij iz sekundarne industrije recikliranja le malo vpliva na skupne emisije, 
vključene v sistem ETS. To proizvodnjo sestavljajo številna mala in srednja podjetja, dodatno 
upravno in stroškovno breme pa ne upravičuje vključitve.

Predlog spremembe 395
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (c a) (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – Druge dejavnosti – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Četrta vrstica vrst dejavnosti se 
nadomesti z naslednjim:
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„Druge dejavnosti
Industrijski obrati za proizvodnjo
(a) papirne kaše iz lesa ali drugih 
vlaknatih materialov, vključno s 
kurilnimi napravami, ki obratujejo z 
nazivno vhodno toplotno močjo nad 
20 MW
(b) papirja in lepenke, s proizvodno 
zmogljivostjo nad 20 ton dnevno, pri 
kateri obratujejo kurilne naprave z 
nazivno vhodno toplotno močjo nad 
20 MW.“

Or. en

Obrazložitev

Podobna obravnava za obrate v vseh sektorjih iz Priloge 1. Komisija je spremembe vnesla 
zgolj za novo dodane kategorije, pozabila pa je na obstoječe sektorje, ki so v Prilogi I že 
imenovani. To se bolje navezuje na opredelitev proizvajalcev energije in jasno usklajuje 
obstoječe pristope držav članic.

Predlog spremembe 396
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – Kemična industrija – vrstica 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dodajo se naslednje vrstice vrst 
dejavnosti:

4. Dodajo se naslednje vrstice vrst 
dejavnosti:

Kemična industrija Kemična industrija
Proizvodnja industrijskega oglja, ki 
vključuje karbonizacijo organskih snovi, 
kot so olja, katrani ter ostanki krekinga in 
destilacije, pri kateri obratujejo kurilne 
naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 
nad 20 MW

Proizvodnja industrijskega oglja, ki 
vključuje karbonizacijo organskih snovi, 
kot so olja, katrani ter ostanki krekinga in 
destilacije, pri kateri obratujejo kurilne 
naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 
nad 20 MW

Proizvodnja dušikove kisline Proizvodnja dušikove kisline
Proizvodnja adipinske kisline Proizvodnja adipinske kisline
Proizvodnja glioksala in glioksilne kisline Proizvodnja glioksala in glioksilne kisline
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Proizvodnja amoniaka Proizvodnja amoniaka
Proizvodnja osnovnih organskih kemikalij
s krekingom, reformingom, delno ali polno 
oksidacijo ali s podobnimi procesi s 
proizvodno zmogljivostjo nad 100 ton na 
dan

Proizvodnja etilena, propilena, benzena in 
aromatov s krekingom, reformingom, 
delno ali polno oksidacijo ali s podobnimi 
procesi s proizvodno zmogljivostjo nad 
100 ton na dan 

Proizvodnja vodika (H2) in sinteznega 
plina z reformingom ali delno oksidacijo s 
proizvodno zmogljivostjo nad 25 ton na 
dan

Proizvodnja vodika (H2) in sinteznega 
plina z reformingom ali delno oksidacijo s 
proizvodno zmogljivostjo nad 25 ton na 
dan

Proizvodnja natrijevega karbonata 
(Na2CO3) in natrijevega bikarbonata 
(NaHCO3)

Proizvodnja natrijevega karbonata 
(Na2CO3) in natrijevega bikarbonata 
(NaHCO3)

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe odpravlja možnost različnih razlag in prinaša jasnost: vključeni so veliki 
homogeni postopki. Dejavnosti, ki niso naštete v prilogah I in III, niso vključene v direktivo.

Predlog spremembe 397
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – Kemična industrija – stolpca 6 in 7 – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodnja osnovnih organskih kemikalij
s krekingom, reformingom, delno ali polno 
oksidacijo ali s podobnimi procesi s 
proizvodno zmogljivostjo nad 100 ton na 
dan

Proizvodnja etilov in propilov s krekingom 
ali reformingom s proizvodno 
zmogljivostjo nad 100 ton na dan

Proizvodnja vodika (H2) in sinteznega 
plina z reformingom ali delno oksidacijo s 
proizvodno zmogljivostjo nad 25 ton na 
dan

Proizvodnja vodika (H2) in sinteznega 
plina z reformingom s proizvodno 
zmogljivostjo nad 25 ton na dan

Or. de
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Obrazložitev

Da države članice ne bi različno razlagale opredelitev, morajo biti te čim bolj nedvoumno 
oblikovane.

Predlog spremembe 398
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga Ia:

„PRILOGA Ia
Seznam energetsko intenzivnih panog z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2

Železarstvo in jeklarstvo“

Or. en

Obrazložitev

Priloga, ki jo uvaja člen 3w (novo), da se naštejejo panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 399
Philippe Busquin

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga Ia:
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„PRILOGA Ia
Seznam energetsko intenzivnih panog z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2

Železarstvo in jeklarstvo
…
…*”
* panoge, ki jih določita Parlament in 
Svet pred sprejetjem te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Priloga, ki jo uvaja člen 3w (novo), da se naštejejo panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 400
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2003/87/ES
Priloga II a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIa se črta.

Or. de

Obrazložitev

V zakonodaji Skupnosti so drugi spodbujevalni instrumenti, ki so bolje prilagojeni 
prerazporeditvi sredstev.
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Predlog spremembe 401
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga II a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIA
Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga IIaa:
„Priloga IIaa

Seznam proizvodnih obratov z intenzivno 
porabo električne energije iz členov 2 in 10 te 
direktive
– Postopki elektrolize v kloralkalni proizvodni 
industriji“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 402
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga II a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIA: Direktivi 2003/87/ES se 
doda naslednja Priloga: 
„PRILOGA II A
Proizvodnja klora, kavstične sode, 
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kavstične pepelike in alkoholatov z 
elektrolizo
Proizvodnja fluorovodikove kisline z 
elektrolizo
Proizvodnja plinov s separacijo zraka
Proizvodnja kalcijevega karbida v 
električnih pečeh
Proizvodnja vodikovega peroksida
Proizvodnja polikristalnega silicija
Proizvodnja poligranularnega ogljika in 
grafita“

Or. de

Obrazložitev

Seznam vključuje proizvodne postopke, ki splošno veljajo za intenzivne porabnike električne 
energije in so že bili opredeljeni kot tipični primeri. Seznam ni izčrpen.

Predlog spremembe 403
Dominique Vlasto

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga II a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIA
Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga IIaa:

„Priloga IIaa
Seznam energetsko intenzivnih 
proizvodnih obratov iz členov 2 in 10 te 
direktive za zanesljivost naložb
Predelovalna industrija EU, ki v skladu s 
členom 10a(8) dobiva 100 % brezplačno 
dodelitev.
Industrije, naštete spodaj, oblikujejo 
referenčne vrednosti in/ali standarde 
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emisijskih vrednosti kot temelj za 
brezplačno dodelitev pravic. Podrobnosti 
referenčnih vrednosti, ki jih je treba 
določiti, namenjene spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Proizvodnja cementa
Proizvodnja keramike
Proizvodnja kemikalij
Proizvodnja stekla
Proizvodnja železa in jekla
Proizvodnja apna
Proizvodnja celuloze in papirja
Rafinerije“

Or. en

Obrazložitev

Vse energetsko intenzivne panoge so Komisiji predložile dokaze o deležu, ki ga ima energija v 
njihovih proizvodnih stroških, podatke o trgovanju, ki dokazujejo njihovo izpostavljenost 
mednarodni konkurenci in nezmožnost, da stroške EU ETS prenesejo na svoje stranke, ter 
podatke o tveganju povečanja emisij CO2, ki temeljijo na primerjavi ogljikovega odtisa v 
domači proizvodnji in v konkurenčni proizvodnji izven EU. Glede na te podatke je popolnoma 
utemeljeno in upravičeno te panoge izrecno uvrstiti med primerne za brezplačno dodelitev na 
osnovi referenčnih vrednosti, ki jih bodo razvile posamezne panoge.

Predlog spremembe 404
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II b (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga II a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIB
Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga IIab:
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„Seznam energetsko intenzivnih 
proizvodnih obratov iz členov 2 in 10 te 
direktive za zanesljivost naložb
Predelovalna industrija EU, ki v skladu s 
členom 10a(8) dobiva 100 % brezplačno 
dodelitev.
Industrije, naštete spodaj, oblikujejo 
referenčne vrednosti in/ali standarde 
emisijskih vrednosti kot temelj za 
brezplačno dodelitev pravic. Podrobnosti 
referenčnih vrednosti, ki jih je treba 
določiti, namenjene spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Proizvodnja cementa 
Proizvodnja keramike
Proizvodnja kemikalij
Proizvodnja stekla
Proizvodnja železa in jekla 
Proizvodnja apna
Proizvodnja kalijevega klorida in soli
Proizvodnja barvnih kovin
Proizvodnja celuloze in papirja 
Rafinerije“

Or. en

Obrazložitev

Vse energetsko intenzivne panoge so Komisiji predložile podrobne dokaze o deležu, ki ga ima 
energija v njihovih proizvodnih stroških, podatke o trgovanju, ki dokazujejo izpostavljenost 
njihovih postopkov mednarodni konkurenci in nezmožnost, da enostranske stroške EU ETS 
prenesejo na svoje stranke, ter podatke o tveganju povečanja emisij CO2, ki temeljijo na 
primerjavi ogljikovega odtisa v domači proizvodnji in v konkurenčni proizvodnji izven EU.
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