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Predlog spremembe 217
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Ta direktiva vzpostavlja sistem za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti (v 
nadaljevanju sistem Skupnosti), da bi 
prispevala k znižanju emisij 
toplogrednih plinov na stroškovno in 
ekonomsko učinkovit način, hkrati pa 
spodbudila inovacije ter ohranila ali 
povečala konkurenčnost.“

Or. en

Obrazložitev

Sistem za trgovanje z emisijami naj bi privedel do inovacij z nizkimi emisijam ogljika, ki bodo 
podjetjem v EU prinesle dolgoročne prednosti pred tekmeci zunaj EU. Če sistem za trgovanje 
z emisijami privede do tveganja za povečanje emisij CO2, je treba ohraniti konkurenčnost 
podjetij EU.

Predlog spremembe 218
Caroline Lucas

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predvideva tudi povečano zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, da bi prispevala 
k stopnji zmanjšanja, ki se z znanstvenega 

Da bi dosegli zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za najmanj 30 % do 
leta 2020 in za 80 % do leta 2050, ta 
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vidika šteje za nujno za preprečevanje 
nevarnih sprememb podnebja.

direktiva določa okvir za dejavnosti, ki jih 
vključuje sistem Skupnosti in ki naj bi 
prispevale k temu zmanjšanju. Predvideva 
tudi povečano zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da bi prispevala k 
stopnji zmanjšanja, ki se ji je Skupnost 
zavezala v okviru bodočega vseobsežnega 
mednarodnega sporazuma in ki se z 
znanstvenega vidika šteje za nujno za 
preprečevanje nevarnih sprememb 
podnebja.

Or. en

Predlog spremembe 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predvideva tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da bi, ne da bi 
nesorazmerno obremenjevala zadevne 
sektorje, prispevala k stopnji zmanjšanja, 
ki se z znanstvenega vidika šteje za nujno 
za preprečevanje nevarnih sprememb 
podnebja.

Or. en

Obrazložitev

Delitev bremen med sektorjem, ki spada v sistem trgovanja z emisijami, in sektorjem, ki ne 
spada v ta sistem, je potrebno oceniti v luči razpoložljivih možnosti in stroškovne 
učinkovitosti. Ta predlog spremembe prinaša besedilo, ki preprečuje, da bi glavno breme 
padlo na sektor, ki spada v sistem trgovanja z emisijami.
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Predlog spremembe 220
Urszula Krupa

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„Predvideva tudi povečano zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, kar lahko
prispeva k stopnji zmanjšanja, ki se z 
znanstvenega vidika šteje za nujno za 
preprečevanje nevarnih sprememb 
podnebja.“

Or. pl

Obrazložitev

Številni znanstveniki dvomijo v legitimnost in točnost teorije o toplogrednih plinih in 
morebitnih ukrepov, povezanih z njo. Če znanost obravnavamo kot celoto vseh pogledov na 
določen pojav, potem besedilo člena 1 nasprotuje resnici in je zato tendenciozno, saj 
poudarja en sam pogled. Predlog spremembe usklajuje besedilo odstavka z raznolikostjo 
mnenj o tej temi.

Predlog spremembe 221
Bogusław Sonik

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predvideva tudi povečano zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, da bi prispevala 
k stopnji zmanjšanja, ki se z znanstvenega 
vidika šteje za nujno za preprečevanje 
nevarnih sprememb podnebja, upoštevaje 
dosežke držav članic v okviru kjotskega 
protokola.

Or. en
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Predlog spremembe 222
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predvideva tudi povečano zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, da bi prispevala 
k stopnji zmanjšanja, ki se z znanstvenega 
vidika šteje za nujno za preprečevanje 
nevarnih sprememb podnebja, upoštevaje 
dosežke držav članic v okviru kjotskega 
protokola.

Or. en

Obrazložitev

Cilji direktive bodo upoštevali dosežke držav članic v okviru kjotskega protokola glede na 
njihova izhodiščna leta.

Predlog spremembe 223
Antonio De Blasio

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Področje uporabe direktive 
2003/87/ES je treba razširiti na energijsko 
intenzivne sektorje in podsektorje, ki so 
razvrščeni med posredne onesnaževalce 
zaradi svoje velike porabe energije. Ti 
energijsko intenzivni sektorji in 
podsektorji, razvrščeni med posredne 
onesnaževalce, se opredelijo do 31. 
decembra 2009.
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Predlog spremembe 224
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Komisija preuči, kako je mogoče ob 
upoštevanju predlogov, podanih na 
konferenci na Baliju, in tehničnega 
napredka vključiti dejavnosti LULUCF v 
področje uporabe Direktive 2003/87/ES in 
Direktive 2004/101/ES o spremembi 
Direktive 2003/87/ES. O tej zadevi 
predloži ustrezen zakonodajni predlog 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do konca leta 2008. 
Ta predlog zadeva predvsem celostnitev 
projektov LULUCF v „projektne 
mehanizme“ (JI in CDM) iz kjotskega 
protokola, vključno z uporabo CER in 
ERU iz projektnih dejavnosti v sistemu 
Skupnosti pred začetkom veljave 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere države članice kritično ocenjujejo dejstvo, da Komisija ni podala zadostnih razlogov 
za sprejetje odločitve o izključitvi dejavnosti LULUCF s področja uporabe sistema trgovanja 
z emisijami EU. Sklepi Evropskega sveta pozivajo Komisijo, naj razišče obseg vključevanja 
teh dejavnosti v sistem trgovanja z emisijami in tudi Evropski parlament Komisijo pozval, naj 
preuči to možnost. Izvajanje projektov LULUCF v državah v razvoju v okviru mehanizmov 
čistega razvoja bi pomenilo pomemben vir finančnih sredstev, ki bi pripomogel k zaščiti 
biotske raznovrstnosti in oživljanju propadajočih gozdov.
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Predlog spremembe 225
Urszula Krupa

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) člen 3 se spremeni: črtano
(a) točka (c) se nadomesti z:
„(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;“
(b) točka (h) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov;“
(c) dodajo se naslednje točke: 
„[(t)] ,kurilna naprava‘ pomeni katero 
koli nepremično tehnično enoto, v kateri 
goriva oksidirajo, pri čemer se proizvaja 
toplota ali mehanska energija ali oboje, 
ter v kateri se izvajajo s tem neposredno 
povezane dejavnosti, vključno s čiščenjem 
odpadnih plinov;
[(u)] proizvajalec električne 
energije‘ pomeni napravo, ki 1. januarja 
2005 ali po tem datumu proizvaja 
električno energijo za prodajo tretjim 
stranem in ki jo zajema le vrsta ,Dobava 
energije ali toplote‘ v Prilogi I.“

Or. pl

Obrazložitev

Predlagane nove opredelitve so presplošne in vključujejo preširok razpon subjektov, ki med 
seboj niso primerljivi po značilnostih (toplogredni plini) ali velikosti (naprave, ki izpuščajo 



AM\733272SL.doc 9/51 PE409.585v01-00

SL

pline) in nimajo bistvenega vpliva na spremembe podnebja.

Predlog spremembe 226
Richard Seeber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točka (c) se nadomesti z: črtano
(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;“

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev področja veljave direktive mora določiti stabilen okvir tako za industrijo kot 
države članice. Seznam, naveden v Prilogi II, vključuje vse pline iz kjotskega protokola. Za 
druge „plinske sestavine“ podatki niso na voljo. Obstoječo opredelitev je treba zato ohraniti.

Predlog spremembe 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točka (c) se nadomesti z: črtano
(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;



PE409.585v01-00 10/51 AM\733272SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Opredelitve iz direktive 2003/87/ES ne bi smeli spreminjati, saj lahko uporaba širše 
opredelitve povzroči težave in nejasnosti pri izvajanju. Opredelitev iz direktive 2003/87/ES 
mora zato ostati, kakršna je. 

Predlog spremembe 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;“

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 229
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter druge plinske sestavine 

„(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz
Priloge II ter pline, ki so kot taki 
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ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;“

opredeljeni v okvirih prihodnjih 
mednarodnih sporazumov;“

Or. de

Obrazložitev

Direktiva bi se morala omejiti na toplogredne pline, navedene v kjotskem protokolu. 
Predlagano besedilo je tako široko, da bi lahko med pline prišteli tudi denimo vodno paro. 
Obstaja nevarnost, da bi v prihodnosti zaradi tega cilji za zmanjševanje postali nejasni, 
potrebni pa bi bili tudi precejšnji administrativni viri. 

Predlog spremembe 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) točka (h) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da bi morali povečanja zmogljivosti obravnavati enako kot nove naprave in bi 
posledično morala biti v ustreznih primerih razvrščena med nove udeležence. V nasprotnem 
primeru bo prišlo do z okoljevarstvenega vidika neutemeljenih spodbud za nove naprave v 
primerjavi s povečanji zmogljivosti. Da bi zagotovili usklajeno razlago povečanja 
zmogljivosti v EU, bi bilo mogoče jasno opredelitev sprejeti s pomočjo postopka komitologije 
pri sprejemanju pravil za dodelitev na ravni Skupnosti iz člena 10 a.
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Predlog spremembe 231
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) točka (h) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Sprememba pojma „nov udeleženec“ ni razumljiva. Po trenutno veljavni direktivi imajo 
razširitve naprav upravičeno enak pomen kot nove naprave. V nekaterih državah članicah je 
odločitev, ali bo neka naprava dobila dovoljenje kot „razširitev“ ali kot „nova naprava“, je v 
nekaterih državah članicah odvisno le od uradnih postopkov izdaje dovoljenj ali celo od 
individualne odločitve organa za izdajanje dovoljenj. V zvezi s trgovanja z emisijami je treba 
oba primera obravnavati enako vsaj glede brezplačnih pravic. Zato je treba trenutno veljavno 
terminologijo ohraniti.

Predlog spremembe 232
Amalia Sartori

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, bi morali glede na načelo nediskriminacije vsi 
proizvajalci, ko dajo v obratovanje nove naprave ali ko povečajo zmogljivost obstoječih, 
prejeti primerljivo vsoto brezplačnih pravic na podlagi cilja učinkovitosti (tj. referenčne 
vrednosti), medtem ko predlog Komisije omejuje brezplačno dodeljevanje v prvem primeru. 
Ta predlog spremembe spodbuja zaprtje zastarelih in neučinkovitih naprav in prenos 
proizvodnje na centralizirano sodobno enoto, ki uporablja ekonomijo obsega za obvladovanje 
zahtevanih velikih naložb.

Predlog spremembe 233
Linda McAvan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov ali 
posodobljeno dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov zaradi znatno
spremenjene narave ali delovanja naprave 
ali povečanja njene zmogljivosti za 
najmanj [ ] %;

Or. en

Obrazložitev

Rezerva za nove udeležence mora biti na voljo za razširitve obstoječih naprav, kot velja za 
sedanjo fazo sistema. Prag zmogljivosti bo zagotovil, da bodo upravičene le znatne razširitve.
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Predlog spremembe 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov ali 
posodobljeno dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov zaradi povečanja 
proizvodne zmogljivosti naprave za 
najmanj 20 %;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev novega udeleženca v skladu s to direktivo mora zagotoviti visoko raven gotovosti 
in predvidljivosti za industrijo s podpiranjem dolgoročnih naložb in okolju prijaznih naprav.

Predlog spremembe 235
Richard Seeber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) točka (h) se nadomesti z naslednjim: črtano
(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov;
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Or. en

Obrazložitev

Opredelitev novega udeleženca mora zajemati tudi posodobitve dovoljenj. Večina vlog za 
pridobitev rezerve za nove udeležence zadeva posodobitve naprav. Opredelitev, ki jo predlaga 
Komisija, bi povzročila znatno diskriminacijo sedanjih naprav, ki bodo razširjene, v 
primerjavi z novimi napravami. Namen predloga spremembe je ohraniti sedanjo definicijo.

Predlog spremembe 236
Bogusław Sonik

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) točka (h) se nadomesti z naslednjim: črtano
(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „novega udeleženca“ mora vključevati razširitve zmogljivosti. Ohranitev sedaj 
veljavne opredelitve bo zagotovila najučinkovitejši pristop in povečala inovacije v obstoječih 
procesih.

Predlog spremembe 237
Konrad Szymański

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (b)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka (h)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) točka (h) se nadomesti z naslednjim: črtano
(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „novega udeleženca“ mora vključevati razširitve zmogljivosti. Ohranitev sedaj 
veljavne opredelitve bo zagotovila najučinkovitejši pristop in povečala inovacije v obstoječih 
procesih.

Predlog spremembe 238
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov ali 
posodobljeno dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov zaradi spremenjene 
narave ali delovanja ali znatne razširitve 
naprave ali uporabe njene zmogljivosti;“

Or. fr

Obrazložitev

Bistvenega pomena je enako obravnavanje novih udeležencev, ki so prvič prejeli dovoljenje za 
emisije, in novih udeležencev, ki potrebujejo posodobljeno dovoljenje zaradi razširitve ali 
znatne spremembe svojih dejavnosti. To opredelitev, ki je veljala v prvih dveh obdobjih 
veljavnosti direktive o kvotah (2005–2007 in 2008–2012), je treba ohraniti, da ne bi prišlo do 
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povečanja neenakosti pri obravnavanju novih udeležencev.

Predlog spremembe 239
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov ali ki je 
prejela posodobljeno dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov zaradi razširitve 
proizvodne zmogljivosti naprave za 
najmanj 10 %;

Or. en

Obrazložitev

Pojem novih udeležencev mora vključevati tudi naprave, ki so pridobile posodobljeno 
dovoljenje za emisije toplogrednih plinov zaradi razširitve naprave.

Predlog spremembe 240
Antonio De Blasio

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je zaradi spremembe naprave 
ali delovanja ali znatnega povečanja 
zmogljivosti po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
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za emisije toplogrednih plinov;“

Or. hu

Predlog spremembe 241
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

V predlogu direktive ni opredeljeno, kako se pravno obravnavajo povečanja zmogljivosti 
sedanjih naprav. To regulativno vrzel je treba zapolniti.

Predlog spremembe 242
Antonio De Blasio

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„[(t)] ,kurilna naprava‘ pomeni katero 
koli nepremično tehnično enoto, v kateri 
goriva oksidirajo, pri čemer se proizvaja 
toplota ali mehanska energija ali oboje;“
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odpadnih plinov;

Or. hu

Predlog spremembe 243
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„[(t)] ,kurilna naprava‘ pomeni katero 
koli nepremično tehnično enoto, v kateri 
goriva oksidirajo, pri čemer se proizvaja 
toplota ali mehanska energija ali oboje za 
dobavo končnim uporabnikom izven 
zadevne kurilne naprave;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev „kurilne naprave“ mora biti izrecno in izključno omejena na elektrarne in ne sme 
vključevati notranjega sežiga v industrijskih obratih. V nasprotnem primeru bi postale 
kategorije industrij zastarele, to pa bi nasprotovalo učinkovitemu razlikovanju med 
energetskim sektorjem in industrijo z vidika pravil za dodelitev.

Predlog spremembe 244
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„[(t)] ,kurilna naprava‘ pomeni katero 
koli nepremično tehnično enoto, v kateri 
goriva oksidirajo, pri čemer se proizvaja 
toplota ali mehanska energija ali oboje, ter 

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

dobavo končnim uporabnikom izven 
zadevne kurilne naprave;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev „kurilne naprave“ mora biti zgolj in izključno omejena na elektrarne v skladu z 
naslovom Priloge I k direktivi (dobava energije in toplote) in ne sme vključevati notranjega 
sežiga v industrijskih obratih. V nasprotnem primeru bi to vodilo k nastanku vrzeli v sistemu, 
poleg tega pa bi postale kategorije industrijskih dejavnosti zastarele, to pa bi nasprotovalo 
učinkovitemu razlikovanju med energetskim sektorjem in industrijo z vidika pravil za 
dodelitev.

Predlog spremembe 245
Vladko Todorov Panayotov

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo.
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Predlog spremembe 246
Frieda Brepoels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

[(t)] ,kurilna naprava‘ pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva 
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ter v kateri 
se izvajajo s tem neposredno povezane 
dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih 
plinov; recikliranje, kot je opredeljeno v 
Prilogi IIB R3 k Direktivi 91/156/EGS, je 
izvzeto iz definicije „kurilne naprave“.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje recikliranja je pomemben cilj EU. Vključitev postopkov recikliranja kovin v 
sistema trgovanja z emisijami bi utegnilo podražiti recikliranje kovin. Posledica tega je lahko 
večji izvoz dragocenih odpadnih kovin in povečanje okoljskih izgub. 

Predlog spremembe 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

[(t)] ,kurilna naprava‘ pomeni katero koli 
nepremično tehnično enoto, v kateri goriva 
oksidirajo, pri čemer se proizvaja toplota 
ali mehanska energija ali oboje, ter v kateri 
se izvajajo s tem neposredno povezane 
dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih 
plinov; recikliranje, kot je opredeljeno v 
Prilogi IIB R3 k Direktivi 91/156/EGS, je 
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izvzeto iz definicije „kurilne naprave“.

Or. en

Obrazložitev

Eden od ciljev politike EU je spodbujanje recikliranja in preoblikovanje EU v družbo z bolj 
učinkovito rabo virov. Posledično postopkov recikliranja kovin ni smiselno vključiti v sistem, 
ki bi to kaznoval in jih podražil.

Predlog spremembe 248
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

[(u)] ,proizvajalec električne 
energije‘ pomeni napravo, ki proizvaja 
električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev opredelitve na „proizvajajo električno energijo za prodajo tretjim 
stranem“ ustvarja izkrivljanje konkurence med proizvajalci, ki prodajajo na trgu, in 
proizvajalci za lastne potrebe v industriji. Sedaj je vtis, da je proizvodnja za lastne potrebe 
obravnavana drugače, odpravljen. 

Predlog spremembe 249
Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka [(u)]
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Električna energija se proizvaja tudi v industrijskih obratih in se v celoti ali delno porabi za 
lastne potrebe. Opredelitev iz osnutka neupravičeno razlikuje med proizvajalci in ustvarja 
možnosti za motnje konkurence na trgu proizvodnje električne energije ter neenake rešitve pri 
podrobnih rešitvah za posamezne proizvajalce in v zvezi z na primer spremljanjem emisij.

Predlog spremembe 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

[(u)] ,proizvajalec električne 
energije‘ pomeni napravo, ki 1. januarja 
2005 ali po tem datumu proizvaja 
električno energijo za prodajo tretjim 
stranem in ki jo zajema le vrsta ,Dobava 
energije ali toplote‘ v Prilogi I. Dobava 
električne energije po subvencionirani 
odkupni ceni se ne šteje za prodajo tretjim 
stranem, razen če subvencionirana 
odkupna cena vsebuje mehanizem 
prilagajanja, ki omogoča povrnitev cene 
pravic za CO2.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagani režim (popolna dražba) za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji – kar 
pomeni kombinirano proizvodnjo električne energije in energije, je utemeljen le v primerih, 
ko tarife omogočajo prenos stroška na odjemalca. V nasprotnem primeru bi imela popolna 
dražba za soproizvedeno električno energijo negativne posledice in bi škodovala razvoju 
soproizvodnje, hkrati pa spodbujala sisteme z večjimi emisijami CO2. Obravnavanje 
proizvodnje električne energije v smislu popolne dražbe ni pravično, vse dokler se električna 
energija prodaja po subvencioniranih odkupnih cenah, ki ne omogočajo prenosa stroška.

Predlog spremembe 251
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„[(v)] ,elektroenergetsko intenzivne 
dejavnosti‘ so poslovni subjekti, ki so 
navedeni v Prilogi I(4a);“

Or. de

Obrazložitev

Priloga I (4a) (novo) vsebuje seznam elektroenergetsko intenzivnih dejavnosti, ki bi naj 
prejele brezplačne pravice za posredne emisije. Zaradi povezanosti je z ozirom na člen 10 (b) 
potrebno sklicevanje na seznam energetsko intenzivnih dejavnosti iz Priloge I (4a) (novo).

Predlog spremembe 252
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,projekti zlatega standarda‘ pomenijo 
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projekte CDM/JI in iz njih izpeljane 
CER/ERU, ki izpolnjujejo vsa merila 
UNFCCC, zlasti merilo dodatnosti;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev izdajanja potrdil o zmanjševanju emisij na okolju prijazen način in za 
preprečevanje zlorab je treba opredeliti pojem „zlati standard“ in ga povezati s standardi ZN.

Predlog spremembe 253
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,projekti vrste zlati 
standard‘ pomenijo projekte, ki 
izpolnjujejo standarde Fundacije 
Gold Standard;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „zlati standard“se bo uporabljal za sklicevanje na merila, ki se uporabljajo za 
opredelitev visokokakovostnih projektov, t. j. projektov, ki so očitno dodatni in prispevajo k 
trajnostnemu razvoju. Zato je treba jasno opredeliti, kaj pomeni pojem zlati standard.

Predlog spremembe 254
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka [(w)] (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(w)] ,povečanje emisij CO2‘ pomeni 
selitev proizvodnje, ki je neposredno 
povezana s to direktivo, izven EU. To se 
lahko izvede s preselitvijo obratov, pri 
čemer pride do povečanja emisij CO2
neodvisno od relativne učinkovitosti 
novega obrata v primerjavi z obratom v 
EU, katerega je nadomestil, ali z 
nadomeščanjem z uvozom, pri čemer 
evropske izdelke zamenja tuje blago, ki se 
proizvaja v napravah z višjo intenzivnostjo 
glede emisij CO2; 

Or. en

Obrazložitev

Izraz „povečanje emisij CO2“ je naveden v direktivi brez jasne opredelitve. Pomembno je 
pojasniti, kdaj pride do povečanja emisij CO2 in kakšna je vloga relativne učinkovitosti glede 
CO2 naprav.  Naj opozorimo, da pri vsakršni selitvi proizvodnih dejavnosti iz EU v regije, ki 
niso navedene v Prilogi I, pride do povečanja emisij CO2, razen v primeru znižanja zgornje 
meje, saj vrzel zapolnijo druge naprave.

Predlog spremembe 255
Anders Wijkman

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,povečanje emisij CO2‘ pomeni 
selitev proizvodnje v naprave z višjo neto 
intenzivnostjo glede CO2 zunaj meja EU v 
neposredni povezavi s povečanjem 
stroškov proizvodnje zaradi izvajanja te 
direktive;

Or. en
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Predlog spremembe 256
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,zunanja naprava‘ pomeni napravo, 
ki je v lasti in/ali jo upravlja tretja stran in 
ki ima vlogo, ki bi jo sicer lahko imela 
notranja proizvodna dejavnost, vključena 
v proizvodni proces gospodarstva;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,začasno potrjeno zmanjšanje 
emisij‘ ali ,tCER‘ pomeni enoto, ki je 
rezultat dejavnosti projekta za obnovo 
gozdov ali pogozdovanje in ki preteče ob 
koncu ciljnega obdobja, za katerega je 
bilo zmanjšanje začasno potrjeno v skladu 
s členom 12 kjotskega protokola in 
odločitev, sprejetih na podlagi kjotskega 
protokola;

Or. en
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Predlog spremembe 258
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,začasno potrjeno zmanjšanje 
emisij‘ pomeni enoto, ki je rezultat
dejavnosti projekta za obnovo gozdov ali 
pogozdovanje in ki preteče ob koncu 
ciljnega obdobja, za katerega je bilo 
zmanjšanje začasno potrjeno v skladu s 
členom 12 kjotskega protokola in sklepi, 
ki zadevajo okvirno konvencijo Združenih 
narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC) in kjotski protokol.

Or. fr

Obrazložitev

Tveganja nedoseganja rezultatov pri projektih v zvezi z gozdovi odpravlja postopek 
Mehanizma čistega razvoja z uvedbo začasnih dobropisov; podrobna določila so bila 
opredeljena leta 2003 na konferenci pogodbenic v Milanu (sklep 19/CP.9).

Predlog spremembe 259
Peter Liese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,panoge, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2‘ pomenijo 
panoge, opredeljene v skladu z merili iz 
člena 10a(9) in navedene v Prilogi Ia;
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 260
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,panoge, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2‘ pomenijo 
panoge, opredeljene v skladu z merili iz 
člena 10a(9) in navedene v Prilogi Ia;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,panoge, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2‘ pomenijo 
panoge, opredeljene v skladu z merili iz 
člena 10a(9) in navedene v Prilogi Ia 
(novo) k tej direktivi;

Or. pl
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Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti s predlogoma sprememb k členu 10a(9) in Prilogi Ia (novo).

Predlog spremembe 262
Irena Belohorská

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[(v)] ,panoge, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2‘ pomenijo 
panoge, opredeljene v skladu z merili iz 
člena 10a(9) in navedene v Prilogi Ia;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 3c(2) se nadomesti z 
naslednjim:
„2. Za leto 2013 in [...] za vsako 
naslednje leto se skupna dodeljena 
količina pravic za letalske prevoznike 
zmanjša s 95 % v skladu z linearnim 
faktorjem zmanjšanja iz člena 9.“

Or. en
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Predlog spremembe 264
Peter Liese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 3c(2) se nadomesti z 
naslednjim:
"2. Od 1. januarja 2013 [...] je skupna 
dodeljena količina pravic za letalske 
prevoznike enaka 95 % vsote emisij v 
preteklosti, ki se prilagodi v skladu z 
linearnim faktorjem iz člena 9 za vsako 
naslednje leto.“

Or. en

Obrazložitev

Sporazum Sveta in Evropskega parlamenta o vključitvi letalstva v sistem trgovanja z 
emisijami pomeni, da je zgornjo mejo mogoče prilagoditi v okviru splošnega pregleda. V 
drugem obdobju je treba letalstvo obravnavati enako kot vse druge panoge. Posledično je 
treba linearni faktor uporabiti tudi za letalstvo.

Predlog spremembe 265
Peter Liese, Matthias Groote

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 3d(2) se nadomesti z 
naslednjim:
"2. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 5 tega člena [in 
člena 3c(2)] leta 2013, 80 % količine, 
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določene v skladu z ukrepi iz odstavka 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako 
leto zmanjšuje za enak znesek do 
ukinitve brezplačne dodelitve pravic leta 
2020. Od leta 2014 se brezplačna 
dodelitev pravic letalskim prevoznikom 
iz tega odstavka zmanjšuje za enak 
znesek vse do ukinitve brezplačne 
dodelitve pravic leta 2020.“

Or. en

Obrazložitev

Ustreza sporazumu Sveta in Parlamenta o vključitvi letalstva v sistem trgovanja z emisijami. 
V skladu s sporazumom se lahko količina na dražbi poveča v okviru splošnega pregleda. 
Avtorja predloga spremembe se sklicujeta na to možnost in podpirata idejo, ki jo je Evropska 
komisija izrazila v splošnem pregledu.

Predlog spremembe 266
Caroline Lucas, Jens Holm

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Člen 3d(2) se nadomesti z 
naslednjim:
„2. Od 1. januarja 2013 je na dražbi 
pravic letalstvo obravnavano enako kot 
proizvajalci električne energije.“

Or. en

Obrazložitev

Letalska panoga bo lahko prenesla večino stroškov pravic do emisij na potrošnika. Da bi 
preprečili nepričakovane dobičke in se uskladili s stališčem iz prve obravnave EP o vključitvi 
letalske panoge v sistem trgovanja z emisijami, se predlaga, da je letalstvo na dražbi pravic 
od leta 2013 obravnavano enako kot proizvajalci električne energije.
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Predlog spremembe 267
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Dovoljenja za emisije toplogrednih 
plinov

Države članice zagotovijo, da od 1. 
januarja 2005 nobena naprava ne izvaja 
nobene dejavnosti iz Priloge I, ki 
povzroča emisije, določene za to 
dejavnost, razen če ima njegov 
upravljavec dovoljenje za emisijo 
toplogrednih plinov, ki ga je izdal 
pristojni organ v skladu s členoma 5 in 
6, ali če je naprava [...] izključena iz 
sistema Skupnosti na podlagi člena 27.“

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična sprememba člena direktive 2003/87/ES, ki ni bil spremenjen s predlogom 
Komisije. Pojasnjuje, da izključitve majhnih naprav v skladu s členom 27 v fazi III ne bodo 
več začasne, temveč trajne.

Predlog spremembe 268
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/87/ES
Člen 5 – točka (d)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepov, načrtovanih za spremljanje 
emisij in poročanje o njih v skladu z 
uredbo iz člena 14.

(d) načrta za spremljanje in drugih 
ukrepov, ki izpolnjujejo zahteve v skladu z 
uredbo iz člena 14.

Or. en

Obrazložitev

Načrt za spremljanje je ključna pravna zahteva za pridobitev dovoljenja za toplogredne pline. 
Iz tega razloga ga je treba navesti v členu 5 direktive EU o sistemu trgovanja z emisijami. Ta 
načrt mora izpolnjevati zahteve nove uredbe za spremljanje in poročanje, ki je navedena v
členu 14.

Predlog spremembe 269
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Členu 6(1) se doda naslednji 
pododstavek:

črtano

„Pristojni organ najmanj vsakih pet let 
pregleda dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov in ga ustrezno 
spremeni.“

Or. en

Obrazložitev

Ni potrebe po uvedbi nove obveznosti za pristojne organe v zvezi s pregledom dovoljenja za 
emisije toplogrednih plinov. Revizije se posodabljajo v državah članicah ob bistvenih 
spremembah proizvodnih procesov, posodobitvah naprav itd.
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Predlog spremembe 270
Bogusław Sonik

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Členu 6(1) se doda naslednji 
pododstavek:

črtano

„Pristojni organ najmanj vsakih pet let 
pregleda dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov in ga ustrezno 
spremeni.“

Or. en

Obrazložitev

Ni potrebe po uvedbi nove obveznosti za pristojne organe v zvezi s pregledom dovoljenja za 
emisije toplogrednih plinov. Pregledi se posodabljajo v državah članicah ob bistvenih 
spremembah proizvodnih procesov, posodobitvah naprav itd.

Predlog spremembe 271
Urszula Krupa

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 9 črtano
Skupna količina pravic za Skupnost

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



PE409.585v01-00 36/51 AM\733272SL.doc

SL

pravic za obdobje 2008–2012.
Komisija do 30. junija 2010 objavi 
absolutno količino pravic za leto 2013 na 
podlagi skupnih količin pravic, ki so jih 
izdale države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve
pravic za obdobje 2008–2012.
Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.“

Or. pl

Obrazložitev

Linearno zmanjšanje količine pravic bi vodilo k linearnemu povečanju stroškov za družbe in 
gospodarstva držav članic. V času rasti cen goriva in hrane bi bil učinek takšen, da bi družbe 
postajale čedalje bolj revne.

Predlog spremembe 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012. Linearni 
faktor mora biti združljiv z doseganjem 
cilja Skupnosti o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 
2020 glede na leto 1990, pri čemer 
panoge, vključene v sistem Skupnosti, 
prispevajo dve tretjini teh prizadevanja za 
zmanjšanje emisij. Preverjene emisije iz 
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leta 2005 predstavljajo leto, glede na 
katero se prizadevanja določajo. Komisija 
objavi linearni faktor do 30. junija 2010.

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

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

Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.

Komisija najkasneje leta 2015 ponovno 
prouči linearni faktor in s tem zagotovi, da 
EU deluje v skladu s trajnostnimi ravnmi 
emisij v skladu z najnovejšimi 
znanstvenimi spoznanji.

Or. en

Obrazložitev

Do nedavna je znanstveno soglasje kot varno območje, v katerem se je mogoče izogniti 
najhujšim posledicam podnebnih sprememb, določalo 450 ppm, nova dognanja pa kažejo, da 
so kritične že vrednosti od 350 ppm dalje. To bi pomenilo vsaj 60-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030 in 100-odstotno do leta 2050. Da bi se ta zmanjšanja 
dosegla na predvidljiv in stroškovno učinkovit način, je treba zastaviti smelejši cilj za 
zmanjšanje emisij za leto 2020.

Predlog spremembe 273
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem 2% v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.
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Komisija do 30. junija 2010 objavi 
absolutno količino pravic za leto 2013 na 
podlagi skupnih količin pravic, ki so jih 
izdale države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

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

Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.

Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor. Če medvladni odbor 
za podnebne spremembe zaključi, da 
poteka proces podnebnih sprememb 
hitreje od pričakovanj, Komisija takoj 
ponovno preveri in po potrebi predlaga 
prilagoditev linearnega faktorja.

Or. en

Obrazložitev

Na Baliju so se dogovorili, da morajo razvite države zmanjšati svoje emisije toplogrednih 
plinov od 25 % do 40 % leta 2020 v primerjavi z letom 1990. Da doseže ta cilj, mora EU ETS 
začeti z zmanjšanjem za 25 % leta 2020 (v primerjavi z letom 2005), ki bo prilagojeno na 
30 % v kontekstu mednarodnega sporazuma po letu 2012. To pomeni, da mora biti linearni 
faktor prilagojen na 2 % (1,74x25/21). Prehod od 25 % na 30 % bo relativno lahek glede na 
prehod od 20 % na 30 %. Faktor je treba ponovno preveriti kakor hitro novi zaključki 
medvladnega odbora za podnebne spremembe pokažejo, da je to potrebno.

Predlog spremembe 274
Richard Seeber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013 
in nato do leta 2020, se od sredine obdobja 
2008–2012 linearno zmanjšuje. Količina se 
zmanjšuje z linearnim faktorjem 1,74% v 
primerjavi s povprečjem skupnih letnih 
pravic, ki jih izdajo države članice v skladu 
z odločbami Komisije o nacionalnih 
načrtih razdelitve pravic za obdobje 2008–
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2012.
Komisija do 30. junija 2010 objavi 
absolutno količino pravic za leto 2013 na 
podlagi skupnih količin pravic, ki so jih 
izdale države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

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

Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.

Komisija najkasneje leta 2016 ponovno 
prouči linearni faktor za naslednje 
obdobje.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora določati pravila za prihajajoče obdobje od 2013 do 2020. Obdobje po letu 
2020 mora temeljiti na ponovnem preverjanju z novim postopkom soodločanja. Linearni 
faktor naj se ne določa za obdobje po letu 2020. Konec obdobja mora pomeniti konec 
obdobja določanja zgornje meje. Pravočasno je treba pričeti z revizijo bremena za 
industrijske panoge v sistemu trgovanja z emisijami za obdobje po letu 2020.

Predlog spremembe 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012. Linearni 
faktor mora biti združljiv z doseganjem 
cilja Skupnosti o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za vsaj 30 % do leta 
2020 glede na leto 1990, pri čemer 
panoge, vključene v sistem Skupnosti, 
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prispevajo dve tretjini teh prizadevanja za 
zmanjšanje emisij. Preverjene emisije iz 
leta 2005 predstavljajo leto, glede na 
katero se prizadevanja določajo. Komisija 
objavi linearni faktor do 30. junija 2010.
V primeru nesprejema mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki 
bi do leta 2020 privedel do zavezujočih 
emisij toplogrednih plinov, primerljivih z 
ravnmi zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se linearni faktor 
zmanjša tako, da ustreza doseganju cilja 
Skupnosti o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 
glede na leto 1990, pri čemer panoge, 
vključene v sistem Skupnosti, prispevajo 
dve tretjini teh prizadevanja za 
zmanjšanje emisij. Preverjene emisije iz 
leta 2005 predstavljajo leto, glede na 
katero se prizadevanja določajo.

Or. en

Obrazložitev

EU bi morala predlagati 30 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na leto 1990, da 
bi dosegli trden mednarodni sporazum o podnebnih spremembah. V primeru, da mednarodni 
sporazum ne bi bil sprejet, je mogoče zgornjo mejo EU ETS znižati tako, da bo skladna z 20 
% ciljnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto 1990.

Predlog spremembe 276
Anders Wijkman

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem 1,74% v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 

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

izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012. Linearni 
faktor mora biti združljiv z doseganjem 
cilja Skupnosti o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za vsaj 30 % do leta 
2020 glede na leto 1990, pri čemer 
panoge, vključene v sistem Skupnosti, 
prispevajo dve tretjini teh prizadevanja za 
zmanjšanje emisij. Preverjene emisije iz 
leta 2005 predstavljajo leto, glede na 
katero se prizadevanja določajo. Komisija 
objavi linearni faktor do 30. junija 2010.

Or. en

Obrazložitev

EU se je na Baliju zavezala k internemu zmanjšanju za 25 do 40 %. Znanstveni dokazi 
nadalje kažejo, da bi EU morala predlagati bolj stvarna ciljna znižanja, da bi tako dosegli 
trden mednarodni sporazum o podnebnih spremembah ter da bi se izognili nevarnim 
podnebnim spremembam.

Predlog spremembe 277
Dan Jørgensen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012. Linearni 
faktor mora biti združljiv z doseganjem 
cilja Skupnosti o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za vsaj 30 % do leta 
2020 glede na leto 1990, pri čemer 



PE409.585v01-00 42/51 AM\733272SL.doc

SL

panoge, vključene v sistem Skupnosti, 
prispevajo dve tretjini teh prizadevanja za 
zmanjšanje emisij. Preverjene emisije iz 
leta 2005 predstavljajo leto, glede na 
katero se prizadevanja določajo. Komisija 
objavi linearni faktor do 30. junija 2010.

Or. en

Obrazložitev

EU bi morala predlagati 30 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na leto 1990, da 
bi dosegli trden mednarodni sporazum o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 278
Peter Liese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012. Linearni 
faktor mora biti združljiv z doseganjem 
cilja Skupnosti o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za vsaj 30 % do leta 
2020 glede na leto 1990. Izračun faktorja 
mora upoštevati dodatna prizadevanja v 
sektorjih, ki niso vključeni v sistem 
Skupnosti, in v sektorju letalstva. 
Preverjene emisije iz leta 2005 
predstavljajo leto, glede na katero se 
prizadevanja določajo. Komisija objavi 
linearni faktor do 30. junija 2010.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe ustreza predlogu spremembe o zgornji meji za letalstvo in predlogu 
spremembe o povečanju zahtevnosti glede delitve bremen. Predlog Komisije predvideva 
prevelika relativna prizadevanja sektorjev, ki so že vključeni v sistem trgovanja z emisijami, 
in premajhna prizadevanja tistih sektorjev, ki vanj niso vključeni, ter sektorja letalstva. To je 
še posebej očitno pri scenariju 30 %.

Predlog spremembe 279
Caroline Lucas

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno 
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem, ustrezajočim dvema 
tretjinama skupnih prizadevanj za 30 % 
zmanjšanje na strani Skupnosti do leta 
2020, ter se določi s sklicevanjem na 
povprečje skupnih letnih pravic, ki jih 
izdajo države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

Or. en

Obrazložitev

Po scenariju iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora o podnebnih 
spremembah, ki daje 50-odstotno možnost, da bo naraščanje temperature ostalo na +2º C, se 
za industrijske države predvideva, da bodo do leta 2020 svoje domače emisije zmanjšale za 
25–40 % v primerjavi z letom 1990, poleg tega pa za dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo I, 
precejšnja odklanjanja od običajnega poslovanja. Dlje kot bo trajalo odlašanje, dražja bodo 
zmanjšanja, zato bi morala EU pri notranjih ukrepih za izhodišče vzeti cilj 30-odstotnega 
znižanja.
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Predlog spremembe 280
Bogusław Sonik

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013 
in nato do leta 2020, se od sredine obdobja 
2008–2012 linearno zmanjšuje. Količina se 
zmanjšuje z linearnim faktorjem 1,74% v 
primerjavi s povprečjem skupnih letnih 
pravic, ki jih izdajo države članice v skladu 
z odločbami Komisije o nacionalnih 
načrtih razdelitve pravic za obdobje 2008–
2012.

Or. en

Predlog spremembe 281
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Skupna količina pravic za Skupnost, 
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013 
in nato do leta 2020, se od sredine obdobja 
2008–2012 linearno zmanjšuje. Količina se 
zmanjšuje z linearnim faktorjem 1,74% v 
primerjavi s povprečjem skupnih letnih 
pravic, ki jih izdajo države članice v skladu 
z odločbami Komisije o nacionalnih 
načrtih razdelitve pravic za obdobje 2008–
2012.

Or. en



AM\733272SL.doc 45/51 PE409.585v01-00

SL

Predlog spremembe 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 283
Linda McAvan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 30. junija 2009 objavi 
absolutno količino pravic za leto 2013 na 
podlagi skupnih količin pravic, ki so jih ali 
jih bodo izdale ali bi jih naj izdale države 
članice v skladu z odločbami Komisije o 
nacionalnih načrtih razdelitve pravic za 
obdobje 2008–2012.

Or. en
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Obrazložitev

Gre za tehnično spremembo, ki omogoča, da Komisiji ni treba čakati, dokler niso vse pravice 
v fazi II izdane, da bi lahko objavila absolutno količino pravic za leto 2013.

Predlog spremembe 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.

Komisija najkasneje leta 2016 ponovno 
prouči linearni faktor.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.

Komisija najkasneje leta 2016 ponovno 
prouči linearni faktor.

Or. en

Obrazložitev

Razpoložljive možnosti ublažitve in stroškovno učinkovitost linearnega faktorja bi bilo treba 
znova preučiti na sredini tretjega obdobja trgovanja.
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Predlog spremembe 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.

Komisija najkasneje leta 2020 ponovno 
prouči linearni faktor.

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da je linearni faktor bolje ponovno preveriti pred pričetkom novega obdobja. Do 
leta 2020 bomo imeli nove informacije, ki bodo pokazale, ali je potrebno/izvedljivo določiti 
strožji potek zniževanja emisij. Nikakršnega smisla nima čakati do leta 2025.

Predlog spremembe 287
Evangelia Tzampazi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje leta 2025 ponovno 
prouči linearni faktor.

Komisija ponovno prouči linearni faktor 
vsakih pet let na podlagi najnovejših 
znanstvenih podatkov, da bi tako 
zagotovila njegovo ustreznost za 
doseganje cilja v boju proti podnebnim 
spremembam.

Or. el

Obrazložitev

Medvladni forum o podnebnih spremembah predstavi vsakih pet let poročilo o najnovejših 
znanstvenih podatkih na področju podnebnih sprememb. Da bi zagotovili, da je cilj glede 
zniževanja emisij na ravni EU usklajen z zadevnimi znanstvenimi podatki, je treba linearni 
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faktor ponovno proučiti vsakih pet let.

Predlog spremembe 288
Urszula Krupa

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a črtano

Prilagoditev skupne količine pravic za 
Skupnost 

1. Glede naprav, ki so bile vključene v 
sistem Skupnosti v obdobju 2008–2012 v 
skladu s členom 24(1), se količina pravic, 
ki bodo izdane po 1. januarju 2013 
prilagodi tako, da odraža povprečno letno 
količino pravic, izdanih v zvezi s temi 
napravami v obdobju njihove vključenosti, 
prilagojeno z linearnim faktorjem iz 
člena 9. 
2. Glede naprav, ki so v sistem Skupnosti 
vključene šele od leta 2013 naprej, države 
članice zagotovijo, da upravljavci takšnih 
naprav lahko predložijo ustreznemu 
pristojnemu organu neodvisno preverjene 
podatke o emisijah, da se upoštevajo pri 
količini izdanih pravic. 
Vsi podatki se najkasneje do 30. aprila 
2010 predložijo ustreznemu pristojnemu 
organu v skladu z določbami, sprejetimi v 
skladu s členom 14(1).
Če so predloženi podatki ustrezno 
utemeljeni, pristojni organ o tem obvesti 
Komisijo do 30. junija 2010, količina 
pravic za izdajo pa se ustrezno prilagodi z 
linearnim faktorjem iz člena 9.
3. Komisija objavi prilagojene količine iz 
odstavkov 1 in 2.“
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Or. pl

Obrazložitev

Linearno zmanjšanje količine pravic bi vodilo k linearnemu povečanju stroškov za družbe in 
gospodarstva držav članic. V času rasti cen goriva in hrane bi bil učinek takšen, da bi družbe 
postajale čedalje bolj revne. To se bo še stopnjevalo s široko vključitvijo subjektov v sistem 
Skupnosti, ki je načrtovana po letu 2013. 

Predlog spremembe 289
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi prilagojene količine iz 
odstavkov 1 in 2.

3. V zvezi z napravami, ki so izključene iz 
sistema Skupnosti v skladu s členom 27 
ali zaradi zaprtja, je treba ustrezno znižati 
skupno količino pravic.
Komisija objavi prilagojene količine iz 
odstavkov 1 in 2.

Or. en

Obrazložitev

Če so naprave izključene iz EU ETS, je treba količino pravic ustrezno znižati, da bi ohranili 
skupno zgornjo mejo sistema.

Predlog spremembe 290
Linda McAvan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi prilagojene količine iz 3. Komisija objavi prilagojene količine iz 



PE409.585v01-00 50/51 AM\733272SL.doc

SL

odstavkov 1 in 2. odstavkov 1 in 2 do 30. septembra 2010.

Or. en

Obrazložitev

Gre za tehnično spremembo, ki pojasnjuje datum, do katerega mora Komisija objaviti 
podatke, ki jih posredujejo države članice, o napravah, ki so se odločile za vstop v fazi II ali 
so bile vključene od leta 2013.

Predlog spremembe 291
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če bi količina pravic, dodatno 
dodeljena subjektom v posameznem 
sektorju zaradi povečane proizvodnje v 
skladu z drugim stavkom člena 10a(2), 
presegla količino pravic, ki jih subjekti v 
tem sektorju vrnejo zaradi manjšega 
zmanjšanja po naknadnih prilagoditvah, 
se referenčne vrednosti za ta sektor 
zmanjšajo v naslednjem letu po 
neravnovesju, in sicer v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom po 
členu [23(3)] na tak način, da bo 
zagotovljeno splošno zmanjšanje emisij iz 
področja uporabe člena 9. V ta namen 
pristojni organi do 30. aprila vsako leto 
obvestijo Komisijo, ali je bila količina 
emisijskih pravic presežena.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 292
Linda McAvan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V zvezi z napravami, ki so izključene iz 
sistema Skupnosti v skladu s členom 27, je 
treba količino pravic, izdanih od 1. 
januarja 2013 naprej, znižati za vrednost, 
ki ustreza skupnim povprečnim 
preverjenim emisijam teh naprav v 
obdobju 2005 do 2007, zmanjšanim za 21 
%; ta vrednost ustreza znižanjem, 
zahtevanim za naprave, ki so vključene v 
sistem Skupnosti, za doseganje vsaj 20 % 
znižanja emisij toplogrednih plinov glede 
na raven iz leta 1990. Ko bo mednarodni 
sporazum o podnebnim spremembah 
sklenjen, se količina pravic, ki se zniža v 
skladu s tem odstavkom, zmanjša tako, da 
odraža spremenjeno znižanje emisij 
toplogrednih plinov glede na raven iz leta 
1990.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 27, ki zvišuje prag za 
emisije na 25 000 ton. Tako bo iz upravnega bremena sistema izvzetih 6300 (in ne 4200) 
malih naprav, vendar zgolj 2,4 % skupnih emisij. Za ustrezno prilagoditev skupne zgornje 
meje navzdol je potrebna sprememba člena 9a.
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