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Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da se izpolni ta cilj, je Evropski svet na 
seji 8. in 9. marca 2007 v Bruslju kot svoj 
prispevek h globalnemu in celovitemu 
sporazumu za obdobje po letu 2012 potrdil 
cilj Skupnosti, da se bodo do leta 2020 
emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 
30 % v primerjavi z letom 1990, pod 
pogojem, da se druge razvite države 
zavežejo k primerljivemu zmanjšanju 
emisij ter da je prispevek gospodarsko 
naprednejših držav v razvoju sorazmeren z 
njihovimi odgovornostmi in 
zmogljivostmi.

(3) Da se izpolni ta cilj, je Evropski svet na 
seji 8. in 9. marca 2007 v Bruslju v zvezi z
globalnim in celovitim sporazumom za 
obdobje po letu 2012 potrdil cilj Skupnosti, 
da se bodo do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov zmanjšale za 30 % v 
primerjavi z letom 1990, pod pogojem, da 
se druge razvite države zavežejo k 
primerljivemu zmanjšanju emisij ter da je 
prispevek gospodarsko naprednejših držav 
v razvoju sorazmeren z njihovimi 
odgovornostmi in zmogljivostmi.

Or. ro

Obrazložitev

Začrtani cilj EU je 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na raven leta 
1990. Za dodatno zmanjšanje emisij do 30 odstotkov glede na raven leta 1990 lahko Unija 
sprejme ukrepe samo, če obstaja postkjotski mednarodni sporazum. 

Predlog spremembe 22
Herbert Reul

Predlog odločbe
Uvodna izjava 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Kot je poudaril mednarodni forum o 
podnebnih spremembah, ima jedrska 
energija odločilno vlogo v boju proti 
podnebnim spremembam. Do leta 2020 bi 
lahko skupaj z obnovljivimi viri 60% naše 
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energije izhajalo iz proizvodnje brez CO2. 
Z jedrsko energijo bi se lahko učinkovito 
proizvedel večji del električne energije za 
pokrivanje osnovnih obremenitev, 
električna energija iz obnovljivih virov pa 
bi se namenila za srednjo in konično 
obremenitev.

Or. de

Obrazložitev

Z visokim deležem električne energije, proizvedene iz jedrske energije, Francija že izpusti 
znatno manj emisij CO2 po osebi kot njene sosede. Če se boj proti podnebnim spremembam 
nastopi resno, ne da se ogrozi konkurenčnost, je glede na znatno višje stroške virov obnovljive 
energije razvoj jedrske energije neizogiben. Tako bo zagotovljena tudi varnost oskrbe.

Predlog spremembe 23
András Gyürk

Predlog odločbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov iz leta 2005, ki je 
zadnje leto, za katerega so na voljo 
preverjeni podatki o emisijah 
toplogrednih plinov.

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z osnovnim letom za 
vsako državo članico po kjotskem 
protokolu k okvirni konvenciji Združenih 
narodov o podnebnih spremembah.

Or. hu

Obrazložitev

Evropska unija in države članice so ratificirale kjotski protokol in so zavezane k njegovemu 
izvajanju. Kjotski protokol je prvi večstranski zavezujoč protokol, ki je plod najširšega 
mednarodnega sodelovanja in čigar namen je zmanjšati učinke na globalne podnebne 
spremembe. Potrebno je določiti obveznosti za boj proti podnebnim spremembam glede na 
temeljne vrednote ter oblikovati transparentni in celostni sistem zaporednih referenčnih 
obdobij ob upoštevanju globalnih in evropskih obveznosti.
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Predlog spremembe 24
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov iz leta 2005, ki je 
zadnje leto, za katerega so na voljo 
preverjeni podatki o emisijah 
toplogrednih plinov.

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov iz leta 1990 ter v 
skladu s sklepi spomladanskega zasedanja 
Evropskega sveta iz leta 2008 in ob 
upoštevanju potrebe po zagotavljanju 
enakosti med državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Leto 1990 je treba določiti kot referenčno, da se zagotovi večja enakost med državami 
članicami in priznajo nekatera njihova pretekla prizadevanja, s katerimi so občutno znižale 
emisije med letoma 1990 in 2005. To bi bilo tudi v skladu s priporočili Evropskega sveta, ki je 
pozval, da se v okviru nove ureditve o skupnih prizadevanjih priznajo in upoštevajo dosežki 
držav članic iz preteklosti. Leto 1990 se v okviru kjotskega protokola uporablja kot 
referenčno leto, EU ga pa prav tako uporablja pri določanju ciljev o zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe 25
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov iz leta 2005, ki je 
zadnje leto, za katerega so na voljo 
preverjeni podatki o emisijah 
toplogrednih plinov.

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov za leto 1990 po 
kjotskem protokolu.

Or. pl
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Obrazložitev

Nekatere države članice natančno izvajajo obveznosti iz kjotskega protokola in so zelo znižale 
svoje emisije CO2, medtem ko so nekatere druge protokol podpisale, vendar niso dosegle 
nobenega napredka. Ni sprejemljivo, da bi se prvo skupino držav kaznovalo, drugo pa 
nagradilo.

Predlog spremembe 26
András Gyürk

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega 
BDP na prebivalca v državah članicah.
Državam članicam, ki imajo zdaj relativno 
nizek BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca, morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

(7) Prizadevanje držav članic mora 
upoštevati čisto znižanje emisij 
toplogrednih plinov, doseženo med 
osnovnimi leti držav članic, ki so določena 
po kjotskem protokolu, ter ob koncu 
prvega obračunskega obdobja in temeljiti 
na načelu solidarnosti med državami 
članicami in potrebi po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti, ob 
upoštevanju načela skupne, vendar 
različne odgovornosti tako razvitih držav, 
držav v razvoju ter držav članic Evropske 
unije. V skladu s tem mora vsaka država 
članica doseči enotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z 
zadevnim osnovnim letom po kjotskem 
protokolu.

Or. hu

Obrazložitev

Evropska unija in države članice so sprejele posebne ukrepe – in jih zavezuje tudi vrsta 
nacionalnih predpisov – za izvajanje določbe iz kjotskega protokola, ki veljajo za njih. 
Splošno znižanje skupnih emisij toplogrednih plinov ne pomeni izvzetja iz te obveznosti. V 
okviru teh obveznosti mora vsak udeleženec posredovati preverljive rezultate izvajanja
obveznosti do leta 2005.
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Predlog spremembe 27
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah in 
relativne ravni emisij toplogrednih plinov 
na prebivalca. 

Or. pl

Obrazložitev

Z okoljskega stališča bi bilo pravično, da bi države članice, ki beležijo najvišje emisije CO2 
na prebivalca, v boj proti podnebnim spremembam vlagale več naporov.  

Predlog spremembe 28
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami, 
priznavanju njihovih doseženih rezultatov 
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Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

pri zmanjšanju emisij in potrebi po 
trajnostni gospodarski rasti v Skupnosti, ob 
upoštevanju relativnega BDP na prebivalca 
v državah članicah. Državam članicam, ki 
imajo zdaj relativno nizek BDP na 
prebivalca in zato višja pričakovanja v 
zvezi z rastjo BDP, mora biti dovoljeno, da 
povečajo emisije toplogrednih plinov v 
primerjavi z letom 1990, vendar morajo 
rast teh emisij toplogrednih plinov omejiti, 
da bi prispevale k splošni obveznosti 
Skupnosti za zmanjšanje emisij. Države 
članice, ki imajo zdaj relativno visok BDP 
na prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990.

Or. en

Obrazložitev

Leto 1990 je treba določiti kot referenčno, da se zagotovi večja enakost med državami 
članicami in priznajo nekatera njihova pretekla prizadevanja, s katerimi so občutno znižale 
emisije med letoma 1990 in 2005. To bi bilo tudi v skladu s priporočili Evropskega sveta, ki je 
pozval, da se v okviru nove ureditve o skupnih prizadevanjih priznajo in upoštevajo dosežki 
držav članic iz preteklosti. Leto 1990 se v okviru kjotskega protokola uporablja kot 
referenčno leto, EU ga pa prav tako uporablja pri določanju ciljev o zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe 29
Herbert Reul

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega 
BDP na prebivalca v državah članicah. 
Državam članicam, ki imajo zdaj relativno 
nizek BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega 
bruto nacionalnega prihodka (BNP) na 
prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BNP na prebivalca in zato višja 

Adlib Express Watermark



AM\732191SL.doc 9/70 PE409.501v01-00

SL

biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca, morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

pričakovanja v zvezi z rastjo BNP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BNP na 
prebivalca, morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990.

Or. de

Obrazložitev

1990 mora biti referenčno leto, ker so nekatere države članice znatno prispevale k zmanjšanju 
emisij med 1990 in 2005.  Bruto nacionalni prihodek se uporabi za izračun lastnih virov EU 
in je objektivnejša podlaga kot bruto domač proizvod.

Predlog spremembe 30
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. 
Državam članicam, ki imajo zdaj relativno 
nizek BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v regijah držav članic glede 
na dejstvo, da se emisije toplogrednih 
plinov razlikujejo od regije do regije.
Regije, ki imajo zdaj relativno nizek BDP 
na prebivalca in zato višja pričakovanja v 
zvezi z rastjo BDP, mora biti dovoljeno, da 
povečajo emisije toplogrednih plinov v 
primerjavi z letom 2005, vendar morajo 
rast teh emisij toplogrednih plinov omejiti, 
da bi prispevale k splošni obveznosti 
Skupnosti za zmanjšanje emisij. Regije, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
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toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

prebivalca, morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

Or. ro

Predlog spremembe 31
András Gyürk

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za 
več kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005.
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice, in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto.

(8) Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice, in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto.

Or. hu

Obrazložitev

Glede na dejstvo, da bi predlog za države članice vključeval enotno stopnjo zmanjšanja, je 
razpon zmanjšanj, ki ga v izvirnem predlogu določa uvodna izjava 8, nepomemben.
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Predlog spremembe 32
Herbert Reul

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 20 
% v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. Med 
letoma 2013 in 2020 je treba zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov, pri čemer 
lahko vsaka država članica iz sledečega 
leta prenese količino, ki je enaka 2 % 
mejne vrednosti za emisije toplogrednih 
plinov navedene države članice in da 
država članica z emisijami pod navedeno 
mejno vrednostjo prenese presežke pri 
zmanjšanju emisij v naslednje leto.

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
5% mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto. Države članice, katerih emisije vsako 
leto med leti 2013 in 2020 dosegajo mejne 
vrednosti za emisije ali so nižje od mejne 
vrednosti, lahko trgujejo s prihrankom 
emisij in tako podpirajo druge države 
članice, da dosežejo mejne vrednosti in 
cilje.

Or. de

Obrazložitev

1990 mora biti referenčno leto, ker so nekatere države članice znatno prispevale k zmanjšanju 
emisij med 1990 in 2005.  Države članice morajo imeti več prožnosti pri izpolnjevanju 
njihovih obveznosti. Zaradi tega je 5% primernejših kot 2%. Trgovanje med državami 
članicami je namenjeno za dodatno prožnost.
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Predlog spremembe 33
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005.
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto.

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto. Državi članici z emisijami 
toplogrednih plinov, ki so pod mejno 
vrednostjo v katerem koli letu med letoma 
2013 in 2020 ali so manjše od ciljne 
vrednosti za leto 2020, je treba tudi 
dovoliti, da trguje s svojimi presežki pri 
zmanjšanju emisij z drugimi državami 
članicami, zato da bi jim pomagala pri 
doseganju njihovih mejnih vrednosti ali 
ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Leto 1990 je treba določiti kot referenčno, da se zagotovi enakost med državami članicami in 
priznajo pretekla prizadevanja nekaterih med njimi, ki so občutno znižale emisije med letoma 
1990 in 2005. Leto 1990 se v okviru kjotskega protokola uporablja kot referenčno leto.
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Ker je cilj o 20-odstotnem znižanju skupni cilj EU, je treba zmanjšati emisije tam, kjer je to 
najbolj smotrno glede na stroškovno učinkovitost. Državam članicam je treba dovoliti, da pod 
ustreznim nadzorom prenesejo nadpovprečne dosežke na druge države članice, kar bi jih 
spodbudilo k preseganju zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe 34
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 20 
% v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. Med 
letoma 2013 in 2020 je treba zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov, pri čemer 
lahko vsaka država članica iz sledečega 
leta prenese količino, ki je enaka 2 %
mejne vrednosti za emisije toplogrednih 
plinov navedene države članice in da 
država članica z emisijami pod navedeno 
mejno vrednostjo prenese presežke pri 
zmanjšanju emisij v naslednje leto.

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 30% v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, 
ter se nobeni državi članici ne sme dovoliti, 
da do leta 2020 emisije toplogrednih plinov 
poveča za več kot 30% v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990. Med letoma 2013 in 
2020 je treba zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov, pri čemer lahko vsaka 
država članica iz sledečega leta prenese 
količino, ki je enaka 3% mejne vrednosti 
za emisije toplogrednih plinov navedene 
države članice in da država članica z 
emisijami pod navedeno mejno vrednostjo 
prenese presežke pri zmanjšanju emisij v 
naslednje leto.

Or. pl

Obrazložitev

Prag emisij se zaradi spremembe referenčnega leta z 2005 na 1990 dvigne z 20 % na 30 %.
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Predlog spremembe 35
Anni Podimata

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za 
več kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005.
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto.

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se nobeni državi 
članici ne sme dovoliti, da do leta 2020 
emisije toplogrednih plinov poveča za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005. Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga za določitev zgornje meje zmanjšanja emisij. Veliko držav članic razpolaga s 
potencialom in/ali političnimi spodbudami za naložbe v gospodarstvo brez emisij CO2.

Predlog spremembe 36
Anni Podimata

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav (9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
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članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice morajo 
zagotoviti, da njihove politike za nakup
teh dobropisov spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in 
pospešujejo sklenitev prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.

članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice se zavežejo k 
prizadevanju za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in zato zagotovijo, da 
vsaj 50 % teh dobropisov kupijo najmanj 
razvite države in majhne otoške države v 
razvoju, saj s tem spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in 
pospešujejo sklenitev prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.

Or. en

Obrazložitev

Podnebne spremembe bodo povzročale škodo prav tistim državam in prebivalcem, ki so za to 
najmanj odgovorni in so najmanj pripravljeni na odpravljanje posledic; to so na primer 
najmanj razvite države in majhne otoške države v razvoju. Industrializirane države, vključno z 
EU, nosijo sedanjo in zgodovinsko odgovornost ter imajo finančna in tehnološka sredstva, da 
sprejmejo učinkovite ukrepe za reševanje vprašanj v zvezi s podnebnimi spremembami.

Predlog spremembe 37
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
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zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice morajo 
zagotoviti, da njihove politike za nakup
teh dobropisov spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in 
pospešujejo sklenitev prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.

zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice morajo 
zagotoviti, da vsaj 50 % teh dobropisov 
kupijo najmanj razvite države, saj s tem 
spodbujajo pravično geografsko razdelitev 
projektov in pospešujejo sklenitev 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah. Vsi projekti v 
tretjih državah morajo zagotoviti prenos 
novih tehnologij z nizkimi emisijami 
ogljika in biti v skladu z merili o visoki 
kakovosti, ki zagotavljajo njihovo 
dodatnost in okoljsko celovitost.

Or. en

Obrazložitev

Dodelitev določenega deleža dobropisov za projekte mehanizma za čist razvoj v najmanj 
razvitih državah je dobra metoda za zagotovitev večjega in enakomernejšega obsega teh 
projektov v državah v razvoju. Zelo malo projektov mehanizma čistega razvoja je bilo 
izvedeno v najmanj razvitih državah, ki so najbolj ranljive in najmanj sposobne za 
prilagajanje podnebnim spremembam.

Nedavne raziskave kažejo, da do 40 % sedanjih projektov mehanizma za čist razvoj ne 
moremo obravnavati kot dodatnih, saj bi bili izvedeni v vsakem primeru. Včasih se njihova 
okoljska celovitost in prispevek k trajnostnemu razvoju postavljata pod vprašaj. Zato morajo 
projekti biti v skladu z merili, ki zagotavljajo dodatnost/kakovost.

Predlog spremembe 38
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
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zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice morajo 
zagotoviti, da njihove politike za nakup teh 
dobropisov spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in 
pospešujejo sklenitev prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.

zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice morajo 
zagotoviti, da vsa podjetja Unije, ki 
izvajajo projekte za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah, 
upoštevajo nacionalna merila za 
varovanje okolja, socialno varstvo in 
spodbujanje evropskih vrednot. Države 
članice morajo zagotoviti, da njihove 
politike za nakup teh dobropisov 
spodbujajo pravično geografsko razdelitev 
projektov in pospešujejo sklenitev 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

Or. ro

Predlog spremembe 39
Nikolaos Vakalis

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice morajo 
zagotoviti, da njihove politike za nakup teh 
dobropisov spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in 
pospešujejo sklenitev prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice morajo 
zagotoviti, da njihove politike za nakup teh 
dobropisov spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in 
pospešujejo sklenitev prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
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spremembah. spremembah ter da ti dobropisi ne 
izpolnjujejo samo strogih okoljskih in 
družbenih meril, temveč tudi merila 
dodatnosti, ki spoštujejo mednarodne 
zahteve za kakovost, kot je "Gold 
Standard". 

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je, da so nadomestila dodatna in "resnična", kar bo zagotovilo, da bodo dobropisi 
dejansko prispevali k zmanjšanju lokalnih emisij, obenem pa bodo države članice obdržale 
stopnjo prožnosti pri njihovem prizadevanju, da prispevajo k skupnim ciljem EU.

Predlog spremembe 40
Gunnar Hökmark

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Za izravnavo razlik pri stroških 
zmanjšanja emisij, s katerimi se soočajo 
različne države članice, upoštevajoč 
povečano geografsko prilagodljivost, in 
hkrati za povečanje skupne stroškovne
učinkovitosti celotne obveznosti Skupnosti 
je treba državam članicam omogočiti 
prenos dela upravičenosti do emisij 
toplogrednih plinov na drugo državo 
članico. Takšne prenose je treba urediti z 
dvostranskimi sporazumi, preglednost pa 
je treba zagotoviti z obveščanjem Komisije 
in z vpisom tega prenosa v registra obeh 
držav članic. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom se povečuje stroškovna učinkovitost pri doseganju cilja EU in se hkrati priznava, 
da se je treba osredotočiti na nacionalna zmanjšanja znotraj okvira EU in zagotoviti 
enakomernejšo razporeditev stroškov takšnega zmanjšanja, ki jih nosijo države članice.
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Predlog spremembe 41
Miloslav Ransdorf

Predlog odločbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Državam članicam je treba zato 
omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki so jih v tem obdobju sprejele
vse države članice. Državam je prav tako 
treba omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
po obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki so bili registrirani in so se 
izvajali v obdobju 2008–2012, ter iz vrst 
projektov („kategorij projektov“), ki so jih 
v tem obdobju sprejele vse države članice.

(10) Državam članicam je treba zato 
omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki jih je v tem obdobju sprejela
katera koli država članica. Državam je 
prav tako treba omogočiti uporabo 
dobropisov za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov po obdobju 2008–2012 
ter iz vrst projektov („kategorij 
projektov“), ki jih je v tem obdobju 
sprejela katera koli država članica.

Or. en

Obrazložitev

Glede podnebnih sprememb ni pomembno, ali se ukrepi na tem področju sprejmejo znotraj 
EU ali kakšnega drugega okvira. Podnebni ukrepi so izziv in odgovornost svetovne skupnosti, 
zato bi morali vse države, sektorje in toplogredne pline vključiti v enotno ureditev podnebnih 
ukrepov (kolikor je to mogoče), tudi če ni mogoče najti idealne rešitve. Zaradi tega se bodo 
cene CO2 in elektrike znižale, kar bo povečalo konkurenčnost industrije. 

Predlog spremembe 42
Satu Hassi

Predlog odločbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Državam članicam je treba zato 
omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki so jih v tem obdobju sprejele 

(10) Državam članicam je treba zato 
omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov v zvezi z obnovljivo energijo in 
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vse države članice. Državam je prav tako 
treba omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
po obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki so bili registrirani in so se 
izvajali v obdobju 2008–2012, ter iz vrst 
projektov („kategorij projektov“), ki so jih 
v tem obdobju sprejele vse države članice.

učinkovitostjo povpraševanja, razen 
projektov velikih hidroelektrarn, ki so jih 
v tem obdobju sprejele vse države članice.
Državam je prav tako treba omogočiti 
uporabo dobropisov za zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov po obdobju 
2008–2012, ki izhajajo iz projektov, ki so 
bili registrirani in so se izvajali v obdobju 
2008–2012, ter iz vrst projektov v zvezi z 
obnovljivo energijo in učinkovitostjo 
povpraševanja („kategorij projektov“), 
razen projektov velikih hidroelektrarn, ki 
so jih v tem obdobju sprejele vse države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih lahko 
dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 43
Satu Hassi

Predlog odločbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V najmanj razvitih državah je bilo 
izvedenih zelo malo projektov mehanizma 
čistega razvoja. Glede na to, da Skupnost 
podpira pravično razdelitev projektov 
mehanizma čistega razvoja, tudi prek 
Globalnega zavezništva o podnebnih 
spremembah Komisije, je primerno, da se 
zagotovi varnost v zvezi s odobritvijo 
dobropisov iz projektov, ki v najmanj 
razvitih državah začeli izvajati po obdobju 
2008–2012, za projekte, ki so jih v obdobju 
2008–2012 sprejele vse države članice. Ta 
odobritev mora trajati do leta 2020 ali do 
sklenitve sporazuma s Skupnostjo, kar bo 

(11) V najmanj razvitih državah je bilo 
izvedenih zelo malo projektov mehanizma 
čistega razvoja. Glede na to, da Skupnost 
podpira pravično razdelitev projektov 
mehanizma čistega razvoja, tudi prek 
Globalnega zavezništva o podnebnih 
spremembah Komisije, je primerno, da se 
zagotovi varnost v zvezi s odobritvijo 
dobropisov iz projektov v zvezi z 
obnovljivo energijo in učinkovitostjo 
povpraševanja, razen projektov velikih 
hidroelektrarn, ki so se v najmanj razvitih 
državah začeli izvajati po obdobju 2008–
2012, za projekte, ki so jih v obdobju 
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prej. 2008–2012 sprejele vse države članice. Ta 
odobritev mora trajati do leta 2020 ali do 
sklenitve sporazuma s Skupnostjo, kar bo 
prej.

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih lahko 
dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 44
Satu Hassi

Predlog odločbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev nadaljnje 
prilagodljivosti in za spodbujanje 
trajnostnega razvoja v državah v razvoju, 
mora biti državam članicam omogočena 
uporaba dodatnih dobropisov iz projektov, 
na podlagi sporazumov, ki jih bo 
Skupnost sklenila s tretjimi državami.
Brez prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki 
določa dodeljeno količino za države v 
razvoju, se projekti skupnega izvajanja po 
letu 2012 ne morejo izvajati. Vendar 
morajo biti dobropisi za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, ki izhajajo iz takih 
projektov, še naprej priznani na podlagi 
sporazumov s tretjimi državami.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uporabo poravnav na osnovi mehanizma za skupno izvajanje bi morali pogojiti s sklenitvijo 
celovitega mednarodnega sporazuma za obdobje po letu 2012. Napovedi o pripravljenosti 
sklenitve dvostranskih sporazumov, ki vključujejo financiranje projektov, tudi v primeru 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 22/70 AM\732191SL.doc

SL

zamude procesa okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, lahko ogrozijo 
sklenitev sporazuma.

Predlog spremembe 45
Miloslav Ransdorf

Predlog odločbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju 
trga za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 
predlaga, da do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah letna količina dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki 
jih uporabljajo države članice, v letu 2005 
znaša do 3 % emisij vsake države članice, 
ki niso vključene v Direktivo 2003/87/ES.
Ta količina ustreza tretjini prizadevanj za 
zmanjšanje emisij v letu 2020. Državam 
članicam je treba dovoliti, da prenesejo 
neuporabljeni delež te količine na druge 
države članice.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede podnebnih sprememb ni pomembno, ali se ukrepi na tem področju sprejmejo znotraj 
EU ali kakšnega drugega okvira. Podnebni ukrepi so izziv in odgovornost svetovne skupnosti, 
zato bi morali vse države, sektorje in toplogredne pline vključiti v enotno ureditev podnebnih 
ukrepov (kolikor je to mogoče), tudi če ni mogoče najti idealne rešitve. Zaradi tega se bodo 
cene CO2 in elektrike znižale, kar bo povečalo konkurenčnost industrije.

Adlib Express Watermark



AM\732191SL.doc 23/70 PE409.501v01-00

SL

Predlog spremembe 46
Herbert Reul

Predlog odločbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju trga 
za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 
predlaga, da do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah letna količina dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
uporabljajo države članice, v letu 2005 
znaša do 3% emisij vsake države članice, 
ki niso vključene v Direktivo 2003/87/ES. 
Ta količina ustreza tretjini prizadevanj za 
zmanjšanje emisij v letu 2020. Državam 
članicam je treba dovoliti, da prenesejo 
neuporabljeni delež te količine na druge 
države članice.

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju trga 
za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 
predlaga, da do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah letna količina dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
uporabljajo države članice, v letu 1990 
znaša do 10% emisij vsake države članice, 
ki niso vključene v Direktivo 1990/87/ES. 
Državam članicam je treba dovoliti, da 
prenesejo neuporabljeni delež te količine 
na druge države članice.

Or. de

Obrazložitev

1990 mora biti referenčno leto, ker so nekatere države članice znatno prispevale k zmanjšanju 
emisij med 1990 in 2005.  Države članice morajo imeti več prožnosti pri izpolnjevanju 
njihovih obveznosti. Zaradi tega je 10% primernejših kot 3%, zlasti ker so prihranki 
nepomembni za podnebje. Vsekakor je to pomembno za vlagatelje.
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Predlog spremembe 47
Anni Podimata

Predlog odločbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju trga 
za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 
predlaga, da do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah letna količina dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
uporabljajo države članice, v letu 2005 
znaša do 3 % emisij vsake države članice, 
ki niso vključene v Direktivo 2003/87/ES.
Ta količina ustreza tretjini prizadevanj za 
zmanjšanje emisij v letu 2020. Državam 
članicam je treba dovoliti, da prenesejo 
neuporabljeni delež te količine na druge 
države članice.

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju trga 
za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, energetske 
učinkovitosti, varnosti oskrbe z energijo, 
inovacij in konkurenčnosti, se predlaga, da 
do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah letna 
količina dobropisov iz projektov 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah, ki jih uporabljajo države 
članice, v letu 2005 znaša do 3 % emisij 
vsake države članice, ki niso vključene v 
Direktivo 2003/87/ES. Ta količina ustreza 
tretjini prizadevanj za zmanjšanje emisij v 
letu 2020. Državam članicam je treba 
dovoliti, da prenesejo neuporabljeni delež 
te količine na druge države članice, če se 
vsaj 50 % teh projektov izvaja v najmanj 
razvitih državah in majhnih otoških 
državah v razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 48
Miloslav Ransdorf

Predlog odločbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Po sklenitvi prihodnjega črtano
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mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah bodo lahko države članice 
sprejemale dobropise iz zmanjšanja emisij 
le od držav, ki bodo ratificirale sporazum, 
in v skladu s skupnim pristopom.

Or. en

Obrazložitev

Glede podnebnih sprememb ni pomembno, ali se ukrepi na tem področju sprejmejo znotraj 
EU ali kakšnega drugega okvira. Podnebni ukrepi so izziv in odgovornost svetovne skupnosti, 
zato bi morali vse države, sektorje in toplogredne pline vključiti v enotno ureditev podnebnih 
ukrepov (kolikor je to mogoče), tudi če ni mogoče najti idealne rešitve. Zaradi tega se bodo 
cene CO2 in elektrike znižale, kar bo povečalo konkurenčnost industrije.

Predlog spremembe 49
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Napredek pri izvajanju obveznosti iz 
te odločbe je treba vsako leto oceniti na 
podlagi prejetih poročil v skladu z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 280/2004/ES o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o izvajanju Kjotskega 
protokola. Vsaki dve leti je treba oceniti 
predviden napredek, leta 2016 pa je treba 
narediti popolno oceno izvajanja te 
direktive.

(15) Napredek pri izvajanju obveznosti iz 
te odločbe je treba vsako leto oceniti na 
podlagi prejetih poročil v skladu z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 280/2004/ES o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o izvajanju Kjotskega 
protokola. Vsaki dve leti je treba oceniti 
predviden napredek, leta 2016 pa je treba 
narediti popolno oceno izvajanja te 
direktive. To vključuje tudi oceno 
projektov mehanizma za čist razvoj, ki jih 
registrirajo in/ali izvajajo države članice, 
da se preveri, ali so v skladu z merili o 
kakovosti iz te odločbe.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da EU učinkovito spremlja, ali države članice spoštujejo in izvajajo 
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merila o kakovosti za projekte mehanizma za čist razvoj, ki so predlagani v tej odločbi. 
Spoštovanje teh standardov lahko prispeva k boljši kakovosti projektov mehanizma za čist 
razvoj.

Predlog spremembe 50
Satu Hassi

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Napredek pri izvajanju obveznosti iz 
te odločbe je treba vsako leto oceniti na 
podlagi prejetih poročil v skladu z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 280/2004/ES o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o izvajanju Kjotskega 
protokola. Vsaki dve leti je treba oceniti 
predviden napredek, leta 2016 pa je treba 
narediti popolno oceno izvajanja te 
direktive.

(15) Napredek pri izvajanju obveznosti iz 
te odločbe je treba vsako leto oceniti na 
podlagi prejetih poročil v skladu z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 280/2004/ES o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o izvajanju Kjotskega 
protokola. Ta poročila morajo vključevati 
napovedi znižanj emisij toplogrednih 
plinov, ki so rezultat načrtovanih ukrepov 
v vseh večjih sektorjih, da se do leta 2050 
dosežejo cilji znižanja. Vsaki dve leti je 
treba oceniti predviden napredek, leta 2016 
pa je treba narediti popolno oceno 
izvajanja te direktive. V okviru tega 
ocenjevanja, ki se izvaja vsaki dve leti, 
mora Komisija oceniti in poročati o 
napredku, doseženem pri zagotavljanju, 
da različne politike Skupnosti (na primer 
na področju kmetijstva, standardov za 
proizvode, strukturnih politik, raziskav) 
prispevajo k prizadevanju za zmanjšanje 
toplogrednih plinov.

Or. en
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Predlog spremembe 51
András Gyürk

Predlog odločbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, je treba prilagoditi omejitve 
glede emisij za države članice, da se 
izpolni obveznost Skupnosti v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki 
je določena v navedenem sporazumu, ob 
upoštevanju načela solidarnosti med 
državami članicami in potrebe po 
trajnostni gospodarski rasti v Skupnosti. 
Količino dobropisov iz projektov 
zmanjševanja toplogrednih plinov v tretjih 
državah, ki jih lahko uporabi vsaka država 
članica, je treba povečati največ za 
polovico prizadevanja za dodatno 
zmanjšanje emisij iz virov, ki niso zajeti v 
Direktivi 2003/87/ES.

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, je treba prilagoditi omejitve 
glede emisij za države članice, da se 
izpolni obveznost Skupnosti v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki 
je določena v navedenem sporazumu, ob 
upoštevanju spremembe emisij 
toplogrednih plinov med osnovnim letom, 
določenim za države članice po kjotskem 
protokolu, in ob koncu prvega 
obračunskega obdobja, načela solidarnosti 
med državami članicami in potrebe po 
trajnostni gospodarski rasti v Skupnosti ter 
načela skupne, vendar različne 
odgovornosti. Količino dobropisov iz 
projektov zmanjševanja toplogrednih 
plinov v tretjih državah, ki jih lahko 
uporabi vsaka država članica, je treba 
povečati največ za polovico prizadevanja 
za dodatno zmanjšanje emisij iz virov, ki 
niso zajeti v Direktivi 2003/87/ES.

Or. hu

Obrazložitev

Interni pogoji Evropske unije morajo odražati temeljna načela in obveze, katerim je zavezana 
kot pogodbenica v kjotskem postopku. Pri prihodnjem zastavljanju ciljev je treba upoštevati
rezultate, ki so jih države članice dosegle do sedaj, da se zagotovi verodostojnost podnebne 
politike EU.
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Predlog spremembe 52
Nikolaos Vakalis

Predlog odločbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, je treba prilagoditi omejitve
glede emisij za države članice, da se 
izpolni obveznost Skupnosti v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki 
je določena v navedenem sporazumu, ob 
upoštevanju načela solidarnosti med 
državami članicami in potrebe po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti. Količino
dobropisov iz projektov zmanjševanja 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
lahko uporabi vsaka država članica, je 
treba povečati največ za polovico 
prizadevanja za dodatno zmanjšanje 
emisij iz virov, ki niso zajeti v Direktivi 
2003/87/ES.

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, mora Komisija posredovati 
predlog Evropskemu parlamentu in Svetu 
o prilagoditvi omejitve glede emisij za 
države članice, da se izpolni obveznost 
Skupnosti v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov, ki je določena v 
navedenem sporazumu, ob upoštevanju 
načela solidarnosti med državami 
članicami in potrebe po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti. Predlog 
mora podrobno opredeliti količino
dobropisov iz projektov zmanjševanja 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
lahko uporabi vsaka država članica.

Or. el

Obrazložitev

Po sklenitvi mednarodnega sporazuma prilagoditev omejitve glede emisij držav članic ni 
samodejna, kar bo zagotovilo spoštovanje določb mednarodnega sporazuma.

Predlog spremembe 53
Satu Hassi

Predlog odločbe
Uvodna izjava 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za zagotovitev njihove učinkovitosti 
mora ta odločba zagotoviti mehanizem, s 
katerim bo država članica, ki preseže letni 
cilj za emisije toplogrednih plinov, 
kaznovana s kaznijo, ki je enaka kazni, ki 
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se je uporabila za obrate iz Direktive 
2003/87/ES, poleg tega se ji pri naslednji 
dražbi pravic odšteje ustrezna količina 
ekvivalenta CO2 na podlagi te direktive.
Vsi prihodki iz takšnih kazni se morajo 
zbirati v skladu Skupnosti, ki je namenjen 
financiranju ukrepov za zmanjšanje 
podnebnih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

V sistemu za trgovanje z emisijami podjetja, ki ne dosežejo predpisanih pogojev, plačajo 
kazen in predajo pravice (ki se lahko kupijo na trgu sistema za trgovanje z emisijami ali na 
dražbi, razen če ima podjetje še druge brezplačne pravice). Namen predloga je oblikovanje 
podobne ureditve za nacionalne emisije v okviru te odločbe.

Predlog spremembe 54
Nikolaos Vakalis

Predlog odločbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
odločbe, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Predvsem je treba 
Komisiji dati pooblastila, da po sprejetju 
mednarodnega sporazuma sprejme ukrepe 
za prilagoditev omejitev glede emisij držav 
članic, ukrepe za uporabo dodatnih 
dobropisov iz projektov v skladu z 
navedenim sporazumom in ukrepe, 
potrebne za preverjanje transakcij v skladu 
s to odločbo. Ker imajo ti ukrepi splošno 
področje uporabe in so oblikovani z 
namenom, da spremenijo nebistvene 
predpise te odločbe ter jo dopolnijo z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih predpisov, jih je treba sprejeti 

(19) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
odločbe, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Predvsem je treba 
Komisiji dati pooblastila za preverjanje 
transakcij v skladu s to odločbo. Ker imajo 
ti ukrepi splošno področje uporabe in so 
oblikovani z namenom, da spremenijo 
nebistvene predpise te odločbe ter jo 
dopolnijo z dodajanjem ali spreminjanjem 
novih nebistvenih predpisov, jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim postopkom 
z nadzorom, ki ga določa člen 5a 
Sklepa 1999/468/ES.
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v skladu z regulativnim postopkom z 
nadzorom, ki ga določa člen 5a 
Sklepa 1999/468/ES.

Or. el

Obrazložitev

Po sklenitvi mednarodnega sporazuma prilagoditev omejitve glede emisij držav članic ni 
samodejna, kar bo zagotovilo spoštovanje podrobnih določb mednarodnega sporazuma.

Predlog spremembe 55
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013–2020 za emisije toplogrednih plinov 
iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, in za oceno v zvezi s tem.

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013–2020 za emisije toplogrednih plinov
iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, in za oceno v zvezi s tem.
Emisije mednarodnega pomorskega 
prometa so vključene, razen če niso 
vključene v področje uporabe Direktive 
2003/87/ES ali katerega koli drugega 
pravnega instrumenta Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri 
mednarodnem pomorskem prometu 
oziroma dokler se ne vključijo v tovrsten 
instrument.

Or. en
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Predlog spremembe 56
András Gyürk

Predlog odločbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013–2020 za emisije toplogrednih plinov 
iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, in za oceno v zvezi s tem.

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013–2020 in za oceno v zvezi s tem.

Or. en

Obrazložitev

Bistvo člena ostaja nespremenjeno; črta se samo sklicevanje na izključenost iz sistema za 
trgovanje z emisijami. 

Predlog spremembe 57
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej odločbi se uporabljajo opredelitve 
pojmov iz člena 3 Direktive 2003/87/ES.

V tej odločbi se uporabljajo ustrezne 
opredelitve pojmov iz člena 3 Direktive 
2003/87/ES.

Poleg tega „emisije toplogrednih plinov“ 
vključujejo emisije ogljikovega dioksida 
(CO2), metana (CH4), dušikovega oksida 
(N2O), fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in 
žveplovega heksafluorida (SF6) iz virov, 
izraženih v ekvivalentu ogljikovega 
dioksida, kot je določeno v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES.

Poleg tega „emisije toplogrednih plinov“ 
vključujejo emisije ogljikovega dioksida 
(CO2), metana (CH4), dušikovega oksida 
(N2O), fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in 
žveplovega heksafluorida (SF6) iz virov, 
izraženih v ekvivalentu ogljikovega 
dioksida, kot je določeno v skladu z 
metodologijami za emisije po virih in za 
odstranjevanje po ponorih v skladu z 
določili kjotskega protokola.
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Or. en

Predlog spremembe 58
András Gyürk

Predlog odločbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej odločbi se uporabljajo opredelitve 
pojmov iz člena 3 Direktive 2003/87/ES.

V tej odločbi se uporabljajo opredelitve 
pojmov iz člena 3 Direktive 2003/87/ES.

Poleg tega „emisije toplogrednih plinov“ 
vključujejo emisije ogljikovega dioksida 
(CO2), metana (CH4), dušikovega oksida 
(N2O), fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in 
žveplovega heksafluorida (SF6) iz virov, 
izraženih v ekvivalentu ogljikovega 
dioksida, kot je določeno v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES.

Poleg tega „emisije toplogrednih plinov“ 
vključujejo emisije ogljikovega dioksida 
(CO2), metana (CH4), dušikovega oksida 
(N2O), fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in 
žveplovega heksafluorida (SF6), izraženih 
v ekvivalentu ogljikovega dioksida.

Or. hu

Obrazložitev

Navedena direktiva ne obsega tistih pomembnih panog, ki so odgovorne za največje deleže 
nacionalnih emisij. Glede na dejstvo, da ta okvirni instrument ne navaja nalog za zasebni 
sektor in da je njegov cilj zmanjšanje emisij, ki niso predvidene v zadevnih predpisih, ni 
razloga za navajanje virov.

Predlog spremembe 59
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Člen 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej odločbi se uporabljajo opredelitve 
pojmov iz člena 3 Direktive 2003/87/ES.

V tej odločbi se uporabljajo ustrezne 
opredelitve pojmov iz člena 3 Direktive 
2003/87/ES.
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Or. en

Predlog spremembe 60
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Evropska skupnost do leta 2020 omeji 
svoje emisije toplogrednih plinov za vsaj 
30 % v primerjavi letom 1990.
Za namene te odločbe je treba ustrezno 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivi 
2003/87/ES.
Komisija izračuna ustrezne omejitve 
emisij toplogrednih plinov in ustrezne 
količine v tonah ekvivalenta CO2 na 
državo članico za vire, ki jih Direktiva 
2003/87/ES ne omenja.

Or. en

Obrazložitev

Medvladni forum o podnebnih spremembah je jasno navedel, da bi morale industrializirane 
države zmanjšati nacionalne emisije za najmanj 25 do 40 %, da se omogoči dovolj velika 
verjetnost za preprečevanje globalnega segrevanja za 2 stopinji Celzija. To stališče je v 
preteklem letu podprla EU na pogajanjih Združenih narodov na Baliju.

Predlog spremembe 61
András Gyürk

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, ki bo 

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, ki bo 
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preseglo zahteve iz tega člena, vsaka 
država članica do leta 2020 omeji emisije 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, za 
odstotek, določen za posamezno državo 
članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz leta 2005.

preseglo zahteve iz tega člena, vsaka 
država članica do leta 2020 omeji emisije 
toplogrednih plinov na količino, določeno 
za posamezno državo članico v Prilogi k tej 
odločbi.

Or. en

Obrazložitev

Osnova za porazdelitev prizadevanja bi morala biti nacionalna zgornja meja, ki se uporablja 
za emisije toplogrednih plinov iz vseh virov, vključno s sektorji, vključenimi v sistem za 
trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 62
Adam Gierek

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. . Do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, ki bo imel za posledico 
zmanjšanje emisij, ki bo preseglo zahteve 
iz tega člena, vsaka država članica do leta 
2020 omeji emisije toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, za odstotek, določen za 
posamezno državo članico v Prilogi k tej 
odločbi, glede na svoje emisije iz leta 
2005.

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, vsaka 
država članica do leta 2020 prilagodi
emisije toplogrednih plinov iz virov, ki 
niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES, za 
količino, določeno za posamezno državo, 
pri čemer se za referenčno leto uporablja 
leto 1990.

Or. pl

Obrazložitev

Leto 1990 je prvo leto, ki se uporablja za izračunavanje zmanjšanja emisij CO2 v državah, ki 
so podpisnice kjotskega protokola.
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Predlog spremembe 63
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, ki bo 
preseglo zahteve iz tega člena, vsaka 
država članica do leta 2020 omeji emisije 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, za 
odstotek, določen za posamezno državo 
članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz leta 2005.

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, ki bo 
preseglo zahteve iz tega člena, vsaka 
država članica do leta 2020 omeji emisije 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, za 
odstotek, določen za posamezno državo 
članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz leta 1990.

Or. en

Obrazložitev

Leto 1990 je treba določiti kot referenčno, da se zagotovi večja enakost med državami 
članicami in priznajo nekatera njihova pretekla prizadevanja, s katerimi so občutno znižale 
emisije med letoma 1990 in 2005. To bi bilo tudi v skladu s priporočili Evropskega sveta, ki je 
pozval, da se v okviru nove ureditve o skupnih prizadevanjih priznajo in upoštevajo dosežki 
držav članic iz preteklosti. Leto 1990 se v okviru kjotskega protokola uporablja kot 
referenčno leto, EU ga pa prav tako uporablja pri določanju ciljev o zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe 64
Anni Podimata

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, ki bo 
preseglo zahteve iz tega člena, vsaka 
država članica do leta 2020 omeji emisije 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, za 
odstotek, določen za posamezno državo 

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, ki bo 
preseglo zahteve iz tega člena, vsaka 
država članica do leta 2020 omeji emisije 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, najmanj 
za odstotek, določen za posamezno državo 
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članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz leta 2005.

članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz leta 2005.

Or. en

Predlog spremembe 65
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dobropisi iz projektnih dejavnostih se 
ne smejo uporabiti za izvajanje obveznosti 
iz tega člena, razen če se zagotovi splošno 
znižanje domačih emisij toplogrednih 
plinov Skupnosti za vsaj 30%.

Or. en

Obrazložitev

Tudi če bo omogočena nadaljnja uporaba izboljšanih zunanjih mehanizmov po sklenitvi 
mednarodnega sporazuma za obdobje po letu 2012, se teh dobropisov ne sme uporabiti za 
oslabitev prizadevanja EU za nujno zmanjšanje nacionalnih emisij.

Predlog spremembe 66
András Gyürk

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo 
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji emisije toplogrednih 
plinov, s čimer zagotovi, da emisije ne 
presegajo najvišje ravni za to državo 
članico, kot je določeno v Prilogi. Kar 
zadeva opredelitev začetne točke za takšno 
enakomerno omejitev, lahko vsaka država 
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2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES. članica izbere med dvema možnostma:
Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi.

– ciljem, ki je za to državo članico določen 
v kjotskem protokolu; ali

– letnim povprečjem emisij plinov te 
države članice v letih 2008, 2009 in 2010, 
kot je bilo prijavljeno in preverjeno v 
skladu z Odločbo 280/2004/ES.

Or. en

Obrazložitev

Bistvo dveh pododstavkov ostaja nespremenjeno, vendar se črta sklicevanje na izključenost iz 
sistema za trgovanje z emisijami.  Osnova za enakomerno omejitev so obveznosti v okviru 
kjotskega protokola. Ker pa se bo uporaba dobropisov iz prožnega mehanizma za doseganje 
kjotskih obveznosti najverjetneje spremenila v obdobju po kjotskem protokolu (po letu 2012), 
je treba ohraniti možnost izbire povprečja v letih 2008–2010.

Predlog spremembe 67
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo 
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES.

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in določeno z Odločbo 
280/2004/ES.

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto omeji 
zadevne emisije toplogrednih plinov, s 
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toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi.

čimer zagotovi, da te emisije ne presegajo 
najvišje ravni za to državo članico, kot je 
določeno v Prilogi.

Or. en

Predlog spremembe 68
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo 
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES.

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo 
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in določeno z Odločbo 
280/2004/ES. 

Or. ro

Predlog spremembe 69
Herbert Reul

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da 
te emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Linearno zmanjšanje ne upošteva tehnoloških pritiskov / tehnološkega razvoja, ki se ne 
izvajajo linearno. Poleg tega velja načelo subsidiarnosti. Odločilen je cilj.

Predlog spremembe 70
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako 
leto enakomerno omeji zadevne 
emisije toplogrednih plinov, s 
čimer zagotovi, da te emisije ne 
presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v 
Prilogi.

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako 
leto omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer 
zagotovi, da te emisije ne 
presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v 
Prilogi.

Or. ro

Obrazložitev

Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je nujno, da se vlaga v energetsko učinkovite in 
okolju prijazne tehnologije: vse države članice morajo imeti priložnost, da uporabijo takšne 
tehnologije na podlagi investicijskega načrta z merljivimi kazalci in nelinearnim modelom, ki 
lahko na koncu investicijskega obdobja doseže isto raven emisij kot linearni model, ki ga je 
predlagala Komisija. 

Predlog spremembe 71
Alyn Smith

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri izvajanju odstavka 2 države 
članice zagotovijo, da se pri omejevanju 
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njihovih emisij toplogrednih plinov 
upoštevajo posebne omejitve ozemelj s 
trajnimi in resnimi geografskimi in 
demografskimi ovirami.

Or. en

Obrazložitev

Porazdelitev bremena bi morala upoštevati cilje Skupnosti na področju gospodarske, socialne 
in teritorialne kohezije.

Predlog spremembe 72
Herbert Reul

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
ki je enaka 2% mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so emisije države 
članice pod mejno vrednostjo iz 
odstavka 2, lahko presežke pri zmanjšanju 
emisij prenese v naslednje leto.

3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
ki je enaka 5% mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so emisije države 
članice pod mejno vrednostjo iz odstavka 
2, lahko presežke pri zmanjšanju emisij 
prenese v naslednje leto ali na drugo 
državo članico, ki lahko uporabi 
prenešeno količino za doseganje svoje 
mejne vrednosti emisij toplogrednih 
plinov za leto, v katerem so se ustvarili 
navedeni presežki pri zmanjšanju emisij.

Or. de

Obrazložitev

Glej ustrezno obrazložitev predloga spremembe k uvodnim izjavam.
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Predlog spremembe 73
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
ki je enaka 2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so emisije države 
članice pod mejno vrednostjo iz 
odstavka 2, lahko presežke pri zmanjšanju 
emisij prenese v naslednje leto.

3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
ki je enaka 1% mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so emisije države 
članice pod mejno vrednostjo iz 
odstavka 2, lahko presežke pri zmanjšanju 
emisij prenese v naslednje leto.

Or. en

Obrazložitev

Za veliko držav članic bi 2-odstotno shranjevanje predstavljalo glavni del njihovih obveznosti 
za zmanjševanje emisij, kar bi lahko ogrozilo uresničitev pravega enakomernega 
zmanjševanja. Z uporabo 1-odstotne največje količine bi ustvarili boljše možnosti za to, da 
bodo države članice res zmanjšale svoje emisije.

Predlog spremembe 74
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če emisije toplogrednih plinov v 
državi članici presegajo omejitev iz 
odstavka 2, mora zadevna država članica 
v naslednjem letu nadoknaditi storjeno 
pomanjkljivost tako, da pomnoži presežne 
emisije iz prejšnjega leta z obveznim 
dodatnim količnikom za zmanjšanje, ki 
znaša 1,3. Če so emisije države članice 
pod mejno vrednostjo iz odstavka 2, lahko 
presežke pri zmanjšanju emisij prenese v 
naslednje leto.
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Or. en

Obrazložitev

Pri preprečevanju podnebnih sprememb je zares pomembno skupno zmanjšanje emisij, zato 
same kazni niso dovolj. Tudi Komisija bi morala uporabljati količnik za vzpostavitev 
prejšnjega stanja, ki znaša 1,3 in se uporablja v mehanizmu skladnosti kjotskega protokola.

Predlog spremembe 75
András Gyürk

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavek 3a (novo)
Države članice morajo zagotoviti, da v 
skladu s kjotskim protokolom v obdobju 
2008-2012 oziroma vse do začetka 
veljavnosti protokola, če se podpis nove 
mednarodne konvencije o podnebnih 
spremembah odloži, znižajo tako emisije 
kot rezultat projektnih dejavnosti, 
opredeljenih v členu 17 kjotskega 
protokola, in da so v skladu s členom 3 
kjotskega protokola neporabljene kvote, 
prenesene iz druge države članice, dodatni 
ukrepi, ki jih izvajajo države članice.

Or. hu

Obrazložitev

Kjotski protokol navaja, da morajo biti mehanizmi prilagodljivosti dopolnilni k bistveno 
pomembnim nacionalnim ukrepom. Podrobna opredelitev dodatne narave ukrepov 
prilagodljivosti je v odločbi utemeljena, da se prepreči situacije, v katerih države članice ne 
bi bile sposobne uresničiti zahtev, ki začnejo veljati kasneje.
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Predlog spremembe 76
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Emisije toplogrednih plinov Skupnosti 
iz sektorjev, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, je treba po letu 2020 vsako 
leto zmanjševati, kar bi do leta 2050 
omogočilo vsaj 80-odstotno skupno 
zmanjšanje v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, pri čemer je končni cilj odpraviti 
emisije toplogrednih plinov v Evropski 
uniji zaradi uporabe fosilnih goriv.
Komisija do leta 2011 preuči, ali je za 
prihodnje obdobje ustrezno določati 
različne cilje Skupnosti za zmanjšanje, 
sicer bodo države članice zagotavljale 
letna znižanja emisij, kot so določena v tej 
odločbi, in sicer po enotnem količniku za 
znižanje.

Or. en

Obrazložitev

Če EU namerava spoštovati cilj 2 %, bi morala že pripraviti dolgoročen načrt za emisije. Svet 
EU za okolje je že izrazil stališče, da je treba emisije EU zmanjšati do 80 % do leta 2050.

Predlog spremembe 77
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 3 – paragraph 3c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Da se zagotovi uresničitev možnosti za 
zmanjšanje porabe energije v EU za 20 % 
do leta 2020, mora biti okvirni cilj iz 
Akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost: uresničitev možnosti 
(KOM(2006)0545) obvezujoč za države 
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članice.
Evropska komisija najkasneje do leta 
2009 predlaga ustrezne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Shranjevanje energije je stroškovno najučinkovitejši način za obravnavanje podnebnih 
sprememb, vendar je kljub temu cilj za učinkovitost, ki ga je določila EU, edini cilj do leta 
2020, ki ni pravno zavezujoč. Glavni cilj na tem področju mora biti uresničevanje evropskega 
potenciala, ki prispeva k stabilnemu ozračju, gospodarskim interesom EU in blagostanju 
evropskih državljanov. Cilj o energetski učinkovitosti mora postati pravno zavezujoč, saj je to 
edini način za njegovo uresničitev.

Predlog spremembe 78
Gunnar Hökmark

Predlog odločbe
Člen 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka država članica lahko na drugo 
državo članico prenese del pravic do 
emisij toplogrednih plinov v skladu s 
odstavkoma 1 in 2 člena 3. Država 
članica, ki kupi pravice do emisij, jih 
lahko izkoristi za izvajanje svojih 
obveznosti iz člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 79
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Člen 4 – Title

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba dobropisov iz projektnih 
dejavnosti.

Uporaba dobropisov iz projektnih 
dejavnosti in prenos presežnega 
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zmanjšanja nacionalnih emisij.

Or. en

Predlog spremembe 80
Miloslav Ransdorf

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a do c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov, ki so jih v obdobju 2008–
2012 sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES;

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov, ki jih je v obdobju 2008–2012 
sprejela katera koli država članica v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES;

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov, ki so bili registrirani v
obdobju 2008–2012 in so jih sprejele vse 
države članice v skladu z Direktivo 
2003/87/ES v obdobju 2008–2012;

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013 in ki jih je sprejela katera koli država 
članica v skladu z Direktivo 2003/87/ES v 
obdobju 2008–2012;

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah in ki so 
jih sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES v obdobju 2008–
2012, dokler te države ne ratificirajo 
sporazuma s Skupnostjo ali do leta 2020, 
kar bo prej.

Or. en

Obrazložitev

Glede podnebnih sprememb ni pomembno, ali se ukrepi na tem področju sprejmejo znotraj 
EU ali kakšnega drugega okvira. Podnebni ukrepi so izziv in odgovornost svetovne skupnosti, 
zato bi morali vse države, sektorje in toplogredne pline vključiti v enotno ureditev podnebnih 
ukrepov (kolikor je to mogoče), tudi če ni mogoče najti idealne rešitve. Zaradi tega se bodo 
cene CO2 in elektrike znižale, kar bo povečalo konkurenčnost industrije.
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Predlog spremembe 81
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Člen 4 –odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012
iz projektov, ki so jih v obdobju 2008–
2012 sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES;

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012;

Or. en

Predlog spremembe 82
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 4 – – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov, ki so jih v obdobju 2008–
2012 sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES;

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov v zvezi z obnovljivo energijo 
in učinkovitostjo povpraševanja, ki so jih 
v obdobju 2008–2012 sprejele vse države 
članice v skladu z Direktivo 2003/87/ES, 
razen potrjenih zmanjšanj emisij iz 
projektov velikih hidroelektrarn;

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih lahko 
dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika. Projekti za obnovljivo 
energijo in učinkovitost povpraševanja zagotavljajo, da se industrijske dejavnosti EU ne bodo 
izvažale.
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Predlog spremembe 83
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov, ki so bili registrirani v 
obdobju 2008–2012 in so jih sprejele vse 
države članice v skladu z Direktivo 
2003/87/ES v obdobju 2008–2012;

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov, ki so bili registrirani v 
obdobju 2008–2012;

Or. en

Predlog spremembe 84
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov, ki so bili registrirani v 
obdobju 2008–2012 in so jih sprejele vse 
države članice v skladu z Direktivo 
2003/87/ES v obdobju 2008–2012;

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov v zvezi z obnovljivo 
energijo in učinkovitostjo povpraševanja, 
ki so bili registrirani v obdobju 2008–2012 
in so jih sprejele vse države članice v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES v obdobju 
2008–2012, razen potrjenih zmanjšanj 
emisij iz projektov velikih hidroelektrarn;

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih lahko 
dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika. Projekti za obnovljivo 
energijo in učinkovitost povpraševanja zagotavljajo, da se industrijske dejavnosti EU ne bodo 
izvažale.
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Predlog spremembe 85
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah in ki so 
jih sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES v obdobju 2008–
2012, dokler te države ne ratificirajo 
sporazuma s Skupnostjo ali do leta 2020, 
kar bo prej.

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov v zvezi z 
obnovljivo energijo in učinkovitostjo 
povpraševanja, ki so se izvajali v najmanj 
razvitih državah in ki so jih sprejele vse 
države članice v skladu z Direktivo 
2003/87/ES v obdobju 2008–2012, razen 
potrjenih zmanjšanj emisij iz projektov 
velikih hidroelektrarn, dokler te države ne 
ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali do 
leta 2020, kar bo prej.

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih lahko 
dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika. Projekti za obnovljivo 
energijo in učinkovitost povpraševanja zagotavljajo, da se industrijske dejavnosti EU ne bodo 
izvažale.

Predlog spremembe 86
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah in ki so 
jih sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES v obdobju 2008–
2012, dokler te države ne ratificirajo 
sporazuma s Skupnostjo ali do leta 2020, 

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah v 
obdobju 2008–2012, dokler te države ne 
ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali do 
leta 2020, kar bo prej.
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kar bo prej.

Or. en

Predlog spremembe 87
Nikolaos Vakalis

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da njihove 
politike za kupovanje teh dobropisov 
spodbujajo pravično geografsko razdelitev 
projektov in sprejetje mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah.

Države članice zagotovijo, da njihove 
politike za kupovanje teh dobropisov 
spodbujajo pravično geografsko razdelitev 
projektov in sprejetje mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah ter 
da dobropisi ne izpolnjujejo samo strogih 
okoljskih in družbenih meril, temveč tudi 
merila dodatnosti, ki spoštujejo 
mednarodne zahteve za kakovost, kot je 
"Gold Standard".

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je, da so nadomestila dodatna in "resnična", kar bo zagotovilo, da bodo dobropisi 
dejansko prispevali k zmanjšanju lokalnih emisij, obenem pa bodo države članice obdržale 
stopnjo prožnosti pri njihovem prizadevanju, da prispevajo k skupnim ciljem EU.

Predlog spremembe 88
Anni Podimata

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da njihove 
politike za kupovanje teh dobropisov 
spodbujajo pravično geografsko razdelitev 
projektov in sprejetje mednarodnega 

Države članice zagotovijo, da vsaj 50 % 
teh dobropisov kupijo najmanj razvite 
države in majhne otoške države v razvoju, 
s čimer spodbujajo pravično geografsko 
razdelitev projektov in sprejetje 
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sporazuma o podnebnih spremembah. mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.

Or. en

Predlog spremembe 89
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da njihove 
politike za kupovanje teh dobropisov 
spodbujajo pravično geografsko razdelitev 
projektov in sprejetje mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah.

Države članice bi morale zagotoviti, da 
njihove politike za kupovanje teh 
dobropisov spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in sprejetje 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.

Or. en

Predlog spremembe 90
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da 
njihove politike za kupovanje teh 
dobropisov spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in 
sprejetje mednarodnega 
sporazuma o podnebnih 
spremembah.

Države članice morajo zagotoviti, 
da njihove politike za kupovanje 
teh dobropisov spodbujajo 
pravično geografsko razdelitev 
projektov in sprejetje 
mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

Or. ro
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Obrazložitev

To je zaradi jasnosti in natančnosti.

Predlog spremembe 91
Miloslav Ransdorf

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bodo 
lahko države članice sprejemale potrjena 
zmanjšanja emisij le od držav, ki bodo 
ratificirale ta sporazum.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede podnebnih sprememb ni pomembno, ali se ukrepi na tem področju sprejmejo znotraj 
EU ali kakšnega drugega okvira. Podnebni ukrepi so izziv in odgovornost svetovne skupnosti, 
zato bi morali vse države, sektorje in toplogredne pline vključiti v enotno ureditev podnebnih 
ukrepov (kolikor je to mogoče), tudi če ni mogoče najti idealne rešitve. Zaradi tega se bodo 
cene CO2 in elektrike znižale, kar bo povečalo konkurenčnost industrije.

Predlog spremembe 92
Dragoş Florin David

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bodo 
lahko države članice sprejemale potrjena 
zmanjšanja emisij le od držav, ki bodo 
ratificirale ta sporazum.

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bodo 
lahko države članice sprejemale potrjena 
zmanjšanja emisij in enote zmanjšanja 
emisij le od tretjih držav, ki bodo 
ratificirale ta sporazum.

Or. en
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Predlog spremembe 93
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bodo 
lahko države članice sprejemale potrjena 
zmanjšanja emisij le od držav, ki bodo 
ratificirale ta sporazum.

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bodo 
lahko države članice sprejemale potrjena 
zmanjšanja emisij in enote zmanjšanja 
emisij (ERU) le od tretjih držav, ki bodo 
ratificirale ta sporazum.

Or. ro

Obrazložitev

Pri izračunih je treba upoštevati tako enote zmanjšanja emisij (ERU) kot tudi enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER). 

Predlog spremembe 94
Miloslav Ransdorf

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 3 % 
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

črtano

Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
državo članico.

Or. en
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Obrazložitev

Glede podnebnih sprememb ni pomembno, ali se ukrepi na tem področju sprejmejo znotraj 
EU ali kakšnega drugega okvira. Podnebni ukrepi so izziv in odgovornost svetovne skupnosti, 
zato bi morali vse države, sektorje in toplogredne pline vključiti v enotno ureditev podnebnih 
ukrepov (kolikor je to mogoče), tudi če ni mogoče najti idealne rešitve. Zaradi tega se bodo 
cene CO2 in elektrike znižale, kar bo povečalo konkurenčnost industrije.

Predlog spremembe 95
Herbert Reul

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 3 % 
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 10%
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 1990.

Or. de

Obrazložitev

Glej ustrezno obrazložitev predloga spremembe k uvodni izjavi 13.

Predlog spremembe 96
Robert Goebbels

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 3 % 
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 4%
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.
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Or. fr

Obrazložitev

Za uskladitev s predlogom spremembe 5(k uvodni izjavi 13).

Predlog spremembe 97
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 3 % 
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005. Vsaka država 
članica lahko prenese neuporabljen delež te 
količine na drugo državo članico.

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 3 % 
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 1990. Vsaka država 
članica lahko prenese neuporabljen delež te 
količine na drugo državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Leto 1990 je treba določiti kot referenčno, da se zagotovi večja enakost med državami 
članicami in priznajo pretekla prizadevanja nekaterih izmed njih, ki so občutno znižale 
emisije med letoma 1990 in 2005. To bi bilo tudi v skladu s priporočili Evropskega sveta, ki je 
pozval, da se v okviru nove ureditve o skupnih prizadevanjih priznajo in upoštevajo dosežki 
držav članic iz preteklosti. Leto 1990 se v okviru kjotskega protokola uporablja kot 
referenčno leto, EU ga pa prav tako uporablja pri določanju ciljev o zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe 98
Robert Goebbels

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica lahko Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
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prenese neuporabljen delež te 
količine na drugo državo članico.

državo članico ali na naslednje leto. V 
državah članicah, ki jih v veliki meri 
prizadene mednarodni cestni tranzit, se 
lahko letna uporaba dobropisov podvoji. 
Komisija predlaga objektivna pravila za 
določanje ravni mednarodnega cestnega 
tranzita, na podlagi katere lahko zadevne 
države članice uporabijo dodatne 
dobropise. O pravilih se dogovori v skladu 
s členom 9(2).

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere države članice se morajo soočati z zelo gostim mednarodnim cestnim tranzitom, kar 
privede do višjih emisij CO2  na nacionalni ravni, vendar pa zaradi načela o prostem pretoku 
nimajo druge izbire. Zato bi jim bilo treba omogočiti, da vprašanje emisij tovornjakov in 
avtomobilov rešijo s pridobitvijo dodatnih dobropisov.

Predlog spremembe 99
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice bodo uporabljale samo 
dobropise iz projektov za obnovljivo 
energijo in učinkovitostjo končne uporabe 
energije, ki so v skladu z merili o visoki 
kakovosti in zagotavljajo dodatnost 
projektov ter njihov prispevek k 
trajnostnemu razvoju. Merila o kakovosti 
bi morala biti skladna vsaj s standardom 
„gold standard“ ali enakovrednim. Morali 
bi dovoliti samo dobropise iz projektov 
hidroelektrarn, manjših od 10 MW, in le 
če so v skladu z merili Svetovne komisije 
za jezove.

Or. en
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Obrazložitev

"Gold standard" se lahko uporablja kot merilo za kakovost mehanizmov za čisti razvoj, saj je 
to neodvisna, pregledna in mednarodno priznana organizacija za ocenjevanje 
visokokakovostnih projektov. To merilo velja samo za projekte za obnovljivo energijo in 
učinkovito končno porabo energije ter zahteva, da se upošteva preudarna razlaga preskusa 
dodatnosti Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja.

Ker veliki projekti hidroelektrarn pogosto prinašajo uničujoče socialne in okoljske vplive, je 
treba uporabiti merila Svetovne komisije za jezove, da se preprečijo takšne posledice.

Predlog spremembe 100
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice bodo uporabljale samo 
dobropise iz projektov za obnovljivo 
energijo in učinkovitostjo končne uporabe 
energije, ki so v skladu z merili o visoki 
kakovosti in zagotavljajo dodatnost 
projektov ter njihov prispevek k 
trajnostnemu razvoju. Merila o kakovosti 
bi morala biti skladna vsaj s standardom 
„gold standard“ ali enakovrednim. Morali 
bi dovoliti samo dobropise iz projektov 
hidroelektrarn, manjših od 10 MW, in le 
če so v skladu z merili Svetovne komisije 
za jezove.

Or. en

Obrazložitev

"Gold standard" je to neodvisna, pregledna in mednarodno priznana organizacija za 
ocenjevanje visokokakovostnih projektov. To merilo velja samo za projekte za obnovljivo 
energijo in učinkovito končno uporabo energije ter zahteva, da se upošteva preudarna 
razlaga preskusa dodatnosti Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. 
Predpisuje tudi pričanje neodvisne tretje strani, ki jo pooblasti Okvirna konvencija Združenih 
narodov o spremembi podnebja, da projekt dejansko prispeva k trajnostnemu razvoju in 
prinaša tudi družbene koristi.
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Predlog spremembe 101
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v letnih poročilih, ki jih 
v predložijo skladu s členom 3 Odločbe 
280/2004/ES, sporočijo letne emisije, ki 
izhajajo iz izvajanja člena 3 in uporabe
dobropisov v skladu s členom 4.

1. Države članice poročajo o svojih letnih 
emisijah iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivi 2003/87/ES, o kakršnem koli 
prenosu prejetih ali oddanih presežnih 
emisij v skladu s členom 3, odstavka (3) in 
(3a) in o uporabi dobropisov v skladu s 
členom 4 do 31. marca naslednjega leta.

Komisiji se dodeli pooblastilo za 
spremembo zahteve za spremljanje in 
poročanje iz Odločbe 280/2004/ES glede 
na izkušnje, pridobljene pri izvajanju te 
odločbe. Komisija preveri poročila pred 
koncem aprila po mesecu, v katerem 
morajo biti predložena.

Or. en

Obrazložitev

Vsakoletno in pravočasno temeljito in neodvisno spremljanje, poročanje in preverjanje se 
mora uporabljati v vseh državah članicah. Ta pomemben vidik ni jasno opredeljen v predlogu 
Komisije, zato je treba to nedvoumno navesti. Za zagotavljanje letnih zmanjšanj emisij je 
potrebno letno in zgodnje poročanje. Odločba bi Komisiji, da bi sproti pravočasno ocenila, 
ali država članica upošteva odločbo. Natančno in pravočasno poročanje mora torej biti 
obvezno.

Predlog spremembe 102
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od poročanja o emisijah za leto 2013 se bo 
vsaki dve leti pri vrednotenju upošteval 
tudi načrtovani napredek Skupnosti in 

Od poročanja o emisijah za leto 2013 se bo 
vsako leto pri vrednotenju upošteval tudi 
načrtovani napredek Skupnosti in njenih 
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njenih držav članic pri izpolnjevanju 
obveznosti po tej odločbi. Države članice 
predložijo zadnje podatke o načrtovanem 
napredku pred 1. julijem 2016.

držav članic pri izpolnjevanju obveznosti 
po tej odločbi. Države članice predložijo 
zadnje podatke o načrtovanem napredku 
pred 1. julijem 2014 in za vsako naslednje 
leto.

Or. en

Obrazložitev

Z odločbo bi bilo treba uvesti krajše obdobje za ocenjevanje napredka držav članic pri 
izvajanju odločbe, ki bi se začelo pred predlaganim rokom in se izvedlo vsako leto.

Predlog spremembe 103
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Poročilo o ukrepih Skupnosti za podporo 

pri izvajanju obveznosti
1. Komisija pripravi poročilo, v katerem 
navede nadaljnje ukrepe, ki jih je treba 
sprejeti na ravni Skupnosti, da se zagotovi 
doseganje obveznosti za zmanjšanje 
emisij, določenih v tej odločbi, in 
uresničevanje cilja o učinkovitosti, ki je 
bil postavljen marca 2007 na srečanju 
Evropskega sveta. To poročilo vključuje 
zlasti:
a) oceno napredka držav članic pri 
izboljšanju energetske učinkovitosti;
b) rezultate preverjanja primernosti 
direktive o belih certifikatih, navedene v 
členu 4(5) Direktive 2006/32/ES; to 
poročilo zlasti določi možnosti za 
obvezujoč sistem trgovanja z belimi 
certifikati v Skupnosti;
c) podrobne predloge za zmanjšanje emisij 
iz stanovanj in komercialnih objektov z 
uveljavitvijo višjih meril za proizvode in 
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objekte, zato da od leta 2020 nova 
stanovanja in komercialni objekti ne bi 
več proizvajali emisij ogljika;
d) oceno vpliva sektorskih politik EU na 
emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in 
na potencial za zmanjšanje emisij, ki je 
povezan s temi politikami;
2. Komisija predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
1. septembra 2009. Do 30. junija 2010 
predloži ustrezne zakonodajne predloge, 
da se zagotovi uresničevanje cilja o 
energetski učinkovitosti do leta 2020, ki je 
bil postavljen marca 2007 na srečanju 
Evropskega sveta, in ustrezen prispevek 
drugih politik Skupnosti k doseganju 
ciljev s področja podnebne politike.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 17, ki ga je podal poročevalec, in dodaja 
določbe, katerih namen je zagotoviti, da se bo cilj Evropskega sveta iz marca 2007 o 
izboljšanju energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 izvajal v okviru pravno zavezujoče 
zakonodaje EU in bo uresničen.

Predlog spremembe 104
Adina-Ioana Vălean

Predlog odločbe
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Učinek ukrepov Skupnosti na obveznosti 

držav članic glede skupnega cilja 
Skupnosti

1. Če predlagane politike in ukrepi 
Skupnosti lahko pomembno vplivajo na 
izpolnjevanje obveznosti držav članic in 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, se v regulativno 
oceno učinka Komisije za vsak predlog 
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vključi določitev količine morebitnega 
učinka na emisije toplogrednih plinov za 
vsako državo članico ter Skupnost kot 
celoto.
2. Do 31. decembra 2010 in nato vsaka tri 
leta Komisija pripravi poročilo o učinku, 
ki ga politike in ukrepi Skupnosti, 
namenjeni omejevanju emisij 
toplogrednih plinov, imajo na 
prizadevanje Skupnosti in vsake države 
članice za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov v skladu z določbami te odločbe.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev aktualnih vprašanj s področja podnebnih sprememb v okvir sedanjih in prihodnjih 
politik EU je bistvena za zagotavljanje skladnosti in učinkovitosti ukrepov na ravni EU.
Vprašanje podnebnih sprememb je postalo horizontalno vprašanje in ga je treba temu 
ustrezno obravnavati. Zato je nujno potrebno redno ocenjevati učinek politik Skupnosti na 
prizadevanja Skupnosti kot celote in posameznih držav članic za zmanjšanje emisije 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 105
András Gyürk

Predlog odločbe
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Nova finančna sredstva Skupnosti za 

nizkoogljične tehnologije in energetsko 
učinkovite tehnologije 

(1) Delež dohodkov, pridobljen z dražbo 
pravic iz sistema Skupnosti, ki je določen 
v členu 10 Direktive 2003/87/ES, se vloži v 
sklad na ravni Skupnosti za:
a) spodbujanje in izvajanje ukrepov za 
zmanjšanje emisij ogljika in energetsko 
učinkovitost stanovanj in občinskih 
objektov;
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b) spodbujanje in uporabo nizkoogljičnih 
tehnologij in praks v prometu.
(2) Namen sklada je čim večje 
spodbujanje pridobivanja sredstev iz 
zasebnega sektorja.
(3) Komisija do 30. junija 2010 predloži 
posebne predloge za obseg, delovanje in 
cilje tovrstnega sklada.

Or. hu

Obrazložitev

Podpira se cilj, da se v sklad vloži delež prihodka iz naslova trgovanja z emisijami. Sklad se 
mora uporabiti za energetsko učinkovite naložbe v javnih objektih in ne v finančnih.

Predlog spremembe 106
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 5b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Mehanizem skladnosti

1. Ko emisije toplogrednih plinov v 
državah članicah, ki izhajajo iz virov, ki 
niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES, 
presegajo letno omejitev emisij 
toplogrednih plinov iz člena 3 te odločbe, 
plača država članica kazen za presežne 
emisije glede na količino, določeno v 
členu 16 Direktive 2003/87/ES. Kazen za 
presežne emisije se plača v sklad 
Skupnosti, ki je namenjen financiranju 
ukrepov za zmanjšanje podnebnih 
sprememb.
2. Komisija sprejme ukrepe za ustanovitev 
sklada Skupnosti iz odstavka 1. Ti ukrepi, 
katerih namen je dopolnitev nebistvenih 
elementov te odločbe, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom z 
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nadzorom iz člena 9(2).
3. Kot dodatek k odstavku 1 se skupna 
količina presežka omejitve v tonah 
ekvivalenta ogljikovega dioksida odbije od 
naslednje količine pravic, s katerimi na 
dražbi trguje država članica, v skladu s 
členom 10(2) Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 17, ki ga je podal poročevalec, in dodaja 
določbe, katerih namen je zagotoviti, da se bo cilj Evropskega sveta iz marca 2007 o 
izboljšanju energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 izvajal v okviru pravno zavezujoče 
zakonodaje EU in bo uresničen.

Predlog spremembe 107
Nikolaos Vakalis

Predlog odločbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odstavki 2, 3 in 4 se bodo uporabljali 
po sklenitvi mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah s strani Skupnosti, 
ki bo povzročil obvezno zmanjševanje, ki 
bo presegalo tisto iz člena 3.

1. Po sklenitvi mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah s strani Skupnosti, 
ki bo povzročil obvezno zmanjševanje, ki 
bo presegalo tisto iz člena 3, Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
primeren predlog za spremembo te 
odločbe.

2. Od leta po sklenitvi sporazuma iz 
odstavka 1 se bodo emisije toplogrednih 
plinov Skupnosti iz virov, ki niso vključeni 
v Direktivo 2003/87/ES, leta 2020 v skladu 
s členom 3(1), dodatno zmanjšale za 
količino, ki je enaka skupnemu 
dodatnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti iz 
vseh virov, v zvezi s katerimi mednarodni 
sporazum obvezuje Skupnost, pomnoženo 
z deležem celotnega zmanjšanja emisij 
Skupnosti za leto 2020, h kateremu države 
članice prispevajo prek zmanjšanja emisij 
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toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES v skladu 
s členom 3.
3. Vsaka država članica prispeva k 
prizadevanju Skupnosti za dodatno 
zmanjšanje v skladu z njenim deležem pri 
skupni količini emisij Skupnosti za leto 
2020 iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, v skladu s členom 3.
Komisija spremeni Prilogo, da se omejitve 
emisij prilagodijo v skladu s prvim 
pododstavkom. Ta ukrep, katerega namen 
je dopolnitev nebistvenih elementov te 
odločbe, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 9(2).
4. Države članice lahko povečajo uporabo 
dobropisov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz člena 4(4) v tretjih 
državah, ki so ratificirale sporazum iz 
odstavka 1 in v skladu z odstavkom 5, za 
največ polovico dodatnega zmanjšanja, do 
katerega je prišlo, ki se doseže v skladu z 
odstavkom 2.
Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
državo članico.
5. Komisija sprejme ukrepe za zagotovitev, 
da države članice uporabijo dodatne vrste 
dobropisov iz projektov ali druge 
mehanizme, ki so bili vzpostavljeni v 
skladu z mednarodnim sporazumom, če je 
to potrebno. 
Ti ukrepi, katerih namen je dopolnitev 
nebistvenih elementov te odločbe, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 9(2).

Or. el

Obrazložitev

Ko bo Skupnost sklenila mednarodni sporazum o podnebnih spremembah, bo treba pri tej 
odločbi upoštevati nov položaj.
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Predlog spremembe 108
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko povečajo uporabo 
dobropisov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz člena 4(4) v tretjih 
državah, ki so ratificirale sporazum iz 
odstavka 1 in v skladu z odstavkom 5, za 
največ polovico dodatnega zmanjšanja, do 
katerega je prišlo, ki se doseže v skladu z 
odstavkom 2.

črtano

Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba dobropisov iz projektov mora imeti prednostni pomen in ne sme nadomeščati 
prizadevanja za zmanjšanje nacionalnih emisij, kot določa člen 3. Za zagotovitev tehnoloških 
inovacij, ki so potrebne za precej večje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov po letu 2020, in 
ustreznega spodbujanja gospodarsko razvijajočih se držav k ekološkemu razvoju mora EU 
prevzeti vodilno vlogo. Če bi državam članicam dovolili prenos dobropisov, bi to pomenilo 
oviranje inovacij.

Predlog spremembe 109
András Gyürk

Predlog odločbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Razširitev področja uporabe Direktive 

2003/87/EC
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Največja količina emisij iz člena 3 te 
odločbe se prilagodi v skladu s količino 
pravic do emisije toplogrednih plinov, ki 
je bila določena v skladu s členom 11 
Direktive 2003/87/ES in ki izhaja iz 
spremembe obsega virov v skladu z 
navedeno direktivo, po končni odobritvi 
nacionalnih načrtov dodelitve za obdobje 
2008–2012 s strani Komisije v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES. Komisija bo 
objavila podatke, ki izhajajo iz te 
prilagoditve.

Or. en

Obrazložitev

Ker področje uporabe te odločbe ne bo le dopolnjevalo sistema trgovanja z emisijami, kot je 
veljalo do zdaj, ampak bo ta sistem sestavni del odločbe, mehanizem za prilagajanje ne bo 
potreben, da se upoštevajo povečanja v okviru sistema trgovanja z emisijami, saj nikakor ne 
bo vplival na skupne cilje o nacionalnih količinah.

Predlog spremembe 110
Fiona Hall

Predlog odločbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi poročilo o oceni 
izvajanja te odločbe. Komisija do 
31. oktobra 2016 predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, skupaj z 
morebitnimi potrebnimi predlogi.

Komisija pripravi letno poročilo o oceni 
izvajanja te odločbe. Komisija do 
31. oktobra vsako leto predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, skupaj z 
morebitnimi potrebnimi predlogi.

Or. en

Obrazložitev

Z odločbo bi bilo treba uvesti krajše obdobje za ocenjevanje napredka držav članic pri 
izvajanju odločbe, ki bi se začelo pred predlaganim rokom in se izvedlo vsako leto.
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Predlog spremembe 111
Adam Gierek

Predlog odločbe
Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta.

Or. pl

Obrazložitev

V skladu s predlogom glede člena 3, je zaželeno črtanje priloge o mejah za emisije CO2, ki jih 
določijo države članice.

Predlog spremembe 112
Herbert Reul

Predlog odločbe
Priloga – stolpec 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mejne vrednosti emisij toplogrednih plinov 
držav članic do leta 2020 v primerjavi z 
ravnmi emisij toplogrednih plinov leta 
2005 za vire, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES

Mejne vrednosti emisij toplogrednih plinov 
držav članic do leta 2020 v primerjavi z 
ravnmi emisij toplogrednih plinov leta 
1990 za vire, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES

(Vrednosti bo treba izračunati na novo)

Or. de

Obrazložitev

Referenčno leto je leto 1990. Poziva se KOM, da na novo izračuna vrednosti.
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Predlog spremembe 113
András Gyürk

Predlog uredbe
Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Mejne vrednosti emisij 
toplogrednih plinov držav 

članic do leta 2020 v 
primerjavi z ravnmi emisij 
toplogrednih plinov leta 

2005 za vire, ki niso 
vključeni v Direktivo 

2003/87/ES

Emisije toplogrednih 
plinov držav članic leta 

2020, ki so rezultat 
izvajanja člena 3

(v tonah ekvivalenta CO2)

Belgija -15% 70954356
Bolgarija 20% 35161279

Češka republika 9% 68739717
Danska -20% 29868050
Nemčija -14% 438917769
Estonija 11% 8886125

Irska -20% 37916451
Grčija -4% 64052250
Španija -10% 219018864
Francija -14% 354448112
Italija -13% 305319498
Ciper -5% 4633210

Latvija 17% 9386920
Litva 15% 18429024

Luksemburg -20% 8522041
Madžarska 10% 58024562
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Malta 5% 1532621
Nizozemska -16% 107302767

Avstrija -16% 49842602
Poljska 14% 216592037

Portugalska 1% 48417146
Romunija 19% 98477458
Slovenija 4% 12135860
Slovaška 13% 23553300
Finska -16% 29742510

Švedska -17% 37266379
Združeno kraljestvo -16% 310387829

Predlog spremembe

Emisije toplogrednih 
plinov držav članic leta 

2020, ki so rezultat 
izvajanja člena 3

(v tonah ekvivalenta 
CO2)

(sektorji v okviru in izven 
okvira ETS)

Mejne vrednosti emisij 
toplogrednih plinov 

države članice do leta 
2020 v primerjavi s ciljem 

kjotskega protokola

(sektorji v okviru in izven 
okvira ETS)

Belgija 110.535 -18%
Bolgarija 100.043 -18%

Češka republika 146.541 -18%
Danska 45.402 -18%
Nemčija 798.368 -18%
Estonija 32.155 -18%

Adlib Express Watermark



AM\732191SL.doc 69/70 PE409.501v01-00

SL

Irska 51.526 -18%
Grčija 109.662 -18%
Španija 273.256 -18%
Francija 462.419 -18%
Italija 396.270 -18%
Ciper -18%

Latvija 19.546 -18%
Litva 32.278 -18%

Luksemburg 7.774 -18%
Madžarska 88.948 -18%

Malta -18%
Nizozemska 164.207 -18%

Avstrija 56.394 -18%
Poljska 434.302 -18%

Portugalska 62.638 -18%
Romunija 213.093 -18%
Slovenija 15.355 -18%
Slovaška 54.355 -18%
Finska 58.223 -18%

Švedska 61.531 -18%
Združeno kraljestvo 559.581 -18%

Or. en

Obrazložitev

V skladu s tem predlogom bi za doseganje cilja, ki ga je Komisija predlagala za leto 2020, 
potrebovali skupno 18-odstotno zmanjšanje za vsako državo članico glede na njen cilj iz 
kjotskega protokola. Sistem za trgovanje z emisijami bi ostal enak kot v predlogu Komisije –
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KOM(2008)0016 končno – COD 2008/0013. Ciper in Malta nista državi iz Priloge I, zato 
nimata ciljev v okviru kjotskega protokola. Njun delež je treba določiti s pogajanjem.
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