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Predlog spremembe 122
Konrad Szymański

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

Obrazložitev

Poleg splošno sprejetega režima ni treba izvajati dodatnega postopka EU za preverjanje.

Predlog spremembe 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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, odobrenih v skladu s 
postopki, določenimi v Kjotskem 
protokolu in v vseh poznejših 
mednarodnih sporazumih;

Or. en

Obrazložitev

Dodatna odobritev vseh držav članic ni potrebna, saj veljajo za odobritev projektov 
mehanizma čistega razvoja in skupnega izvajanja mednarodno dogovorjeni postopki, ki jih je 
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EU že sprejela.

Predlog spremembe 124
Robert Goebbels

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, ki so bili sprejeti v skladu s 
pogoji in pravili ter postopki, sprejetimi za 
člena 6 in 12 v okviru Kjotskega protokola 
in iz njega izhajajočih poznejših sklepov;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nastal na podlagi predloga Sveta, da bi čim prej pripravili 
sporazum o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom.

Predlog spremembe 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, začasna 
potrjena zmanjšanja emisij, dolgoročna 
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;

Or. en
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Predlog spremembe 126
Roberto Musacchio

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 glede obnovljivih virov 
energije in učinkovitosti 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

Pomembno je, da se potrjena zmanjšanja emisij nedvoumno nanašajo na projekte v zvezi z 
obnovljivimi viri energije.

Predlog spremembe 127
Johannes Lebech

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 „Gold Standard”, ki so jih v 
obdobju 2008–2012 sprejele vse države 
članice v skladu z Direktivo 2003/87/ES;

Or. en
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Predlog spremembe 128
Robert Goebbels

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 zmanjšanjem emisij od 1. januarja 
2013 iz projektov, ki so bili odobreni v 
skladu s pogoji in pravili ter postopki, 
sprejetimi za člena 6 in 12 v okviru 
Kjotskega protokola in iz njega 
izhajajočih poznejših sklepov;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nastal na podlagi predloga Sveta, da bi čim prej pripravili 
sporazum o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom.

Predlog spremembe 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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, in sicer vrste 
projektov, odobrenih v skladu s postopki iz 
Kjotskega protokola in vseh poznejših 
mednarodnih sporazumov;

Or. en

Obrazložitev

Dodatna odobritev vseh držav članic ni potrebna, saj veljajo za projekte mehanizma čistega 
razvoja in skupnega izvajanja mednarodno dogovorjeni postopki, ki jih je EU že sprejela.
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Predlog spremembe 130
Konrad Szymański

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 20082012;

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

Or. en

Obrazložitev

Poleg splošno sprejetega režima ni treba izvajati dodatnega postopka EU za preverjanje.

Predlog spremembe 131
Roberto Musacchio

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 20082012;

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov v zvezi z obnovljivimi 
viri energije 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
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Obrazložitev

Pomembno je, da se potrjena zmanjšanja emisij nedvoumno nanašajo na projekte v zvezi z 
obnovljivimi viri energije.

Predlog spremembe 132
Johannes Lebech

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 20082012;

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov vrste „Gold standard“, 
ki so bili registrirani v obdobju 2008–2012 
in so jih sprejele vse države članice v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES v obdobju 
20082012;

Or. en

Predlog spremembe 133
Robert Goebbels

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, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah in ki so 
bili sprejeti v skladu s pogoji in pravili ter 
postopki, sprejetimi za člena 6 in 12 v 
okviru Kjotskega protokola in iz njega 
izhajajočih poznejših sklepov, dokler te 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, kar bo prej.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nastal na podlagi predloga Sveta, da bi čim prej pripravili 
sporazum o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom.

Predlog spremembe 134
Konrad Szymański

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, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah, dokler 
te države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, kar bo prej.

Or. en

Obrazložitev

Poleg splošno sprejetega režima ni treba izvajati dodatnega postopka EU za preverjanje.

Predlog spremembe 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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 
20082012, 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, 
odobrenih v skladu s postopki iz Kjotskega 
protokola in vseh poznejših mednarodnih 
sporazumov, ki so se izvajali v najmanj 
razvitih državah, dokler te države ne 
ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali do 
leta 2020, kar bo prej.
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Or. en

Obrazložitev

Dodatna odobritev vseh držav članic ni potrebna, saj veljajo za projekte mehanizma čistega 
razvoja in skupnega izvajanja mednarodno dogovorjeni postopki, ki jih je EU že sprejela.

Predlog spremembe 136
Roberto Musacchio

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 
obnovljivimi viri energije 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 ter dokler te države 
ne ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali 
do leta 2020, kar bo prej.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se potrjena zmanjšanja emisij nedvoumno nanašajo na projekte v zvezi z 
obnovljivimi viri energije.

Predlog spremembe 137
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z (c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
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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.

zmanjšanjem emisij iz projektov vrste 
„Gold standard“, 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

Predlog spremembe 138
Konrad Szymański

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. en

Obrazložitev

Poleg splošno sprejetega režima ni treba izvajati dodatnega postopka EU za preverjanje.

Predlog spremembe 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Or. en

Predlog spremembe 140
Evangelia Tzampazi

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice uporabijo samo 
dobropise iz projektov v zvezi z obnovljivo 
energijo in učinkovitostjo končne rabe 
energije, ki so skladni z merili visoke 
kakovosti in zagotavljajo dodatnost 
projektov ter njihov prispevek k 
trajnostnemu razvoju. Merila kakovosti bi 
morala biti skladna vsaj s standardom 
vrste „Gold Standard“ ali enakovrednim.

Or. en

Obrazložitev

Gold standard velja samo za projekte v zvezi z obnovljivo energijo in učinkovitostjo končne 
rabe energije ter določa, da projekti upoštevajo konservativno razlago preskusa dodatnosti iz 
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, poleg tega pa ima tudi 
socialne koristi.

Predlog spremembe 141
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg odstavka 1 in če se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, lahko 

2. Poleg odstavka 1 in če se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, lahko 
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države članice za izvajanje svojih 
obveznosti iz člena 3 uporabijo dobropise 
za dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, ki izhajajo iz projektov ali drugih 
dejavnosti za zmanjševanje emisij v skladu 
z določbami iz člena 11a(5) Direktive 
2003/87/ES.

države članice za izvajanje svojih 
obveznosti iz člena 3 uporabijo dobropise 
za dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, ki izhajajo iz projektov vrste „Gold 
Standard“.

Or. en

Predlog spremembe 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, začasna potrjena 
zmanjšanja emisij, dolgoročna potrjena 
zmanjšanja emisij in enote zmanjšanja 
emisij le od tretjih držav, ki bodo 
ratificirale ta sporazum.

Or. en

Predlog spremembe 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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.

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.
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Or. en

Obrazložitev

Če bo sprejet mednarodni sporazum, se bodo poleg mehanizma čistega razvoja po letu 2012 
nadaljevali projekti mehanizma skupnega izvajanja, zato je treba vključiti dobropise enot 
zmanjšanja emisij iz teh projektov.

Predlog spremembe 144
Konrad Szymański

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

Obrazložitev

Treba bi bilo dovoliti tudi uporabo dobropisov iz mehanizma skupnega izvajanja (enote 
zmanjšanja emisij).

Predlog spremembe 145
Johannes Lebech

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 le iz projektov vrste 
„Gold standard“ iz tistih tretjih držav, ki 
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bodo ratificirale ta sporazum.

Or. en

Predlog spremembe 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

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. Uporaba dobropisov posamezne države 
članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 ne sme 
presegati količine, ki je enaka 6 % emisij 
toplogrednih plinov te države članice, ki 
niso vključene v Direktivo 2003/87/ES, iz 
leta 2005.

Or. en

Predlog spremembe 147
Konrad Szymański

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 5 % 
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pridržka na odstotni ravni dobropisov iz prožnega mehanizma bi bilo koristneje 
povečati delež na 5 %, da se kar se da poveča prožnost pri izpolnjevanju ciljev.
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Predlog spremembe 148
Roberto Musacchio

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 odstavkom 1 ne 
sme presegati količine, ki je enaka 1 % 
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da razvite države prispevajo k doseganju zahtevanih ciljev, ne da bi izravnale 
ali izmenjale svoje domače ravni emisij z drugimi državami članicami.

Predlog spremembe 149
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za državo članico, ki je dolžna zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za več kot 
10 % do leta 2020, se ta 3 % mejna 
vrednost poveča za število odstotnih točk, 
enako razliki med zmanjšanjem 
obveznosti, ki veljajo za to državo članico, 
in -10 %.
Vsaka država članica lahko prenese 
neporabljene dobropise v naslednja leta.

Or. en
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Obrazložitev

Komisija predlaga enake mejne vrednosti za uporabo dobropisov za vse države članice, ne 
glede na njihove cilje zmanjšanja emisij. Tako nalaga večje omejitve državam članicam z 
najvišjim ciljem, ki si bodo morale v vsakem primeru prizadevati bolj kot druge.

Gornji predlog omogoča tem državam, da uporabijo več dobropisov kot druge države. To jim 
bo pomagalo, hkrati pa ne bo povzročilo nepotrebnega povečanja skupne količine 
dobropisov, ki se uporabljajo v EU.

Predlog spremembe bo preprečil, da bi bile države članice pod pritiskom, da morajo v 
določenem letu uporabiti dobropise, sicer bi jih izgubile, in bo zato pripomogel k izboljšanju 
kakovosti projektov, ki jih izberejo.

Predlog spremembe 150
Roberto Musacchio

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da razvite države prispevajo k doseganju zahtevanih ciljev, ne da bi izravnale 
ali izmenjale svoje domače ravni emisij z drugimi državami članicami.

Predlog spremembe 151
Péter Olajos

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vsaka država članica lahko proda 
neuporabljen delež te količine drugi državi 
članici na dražbi.
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Or. en

Obrazložitev

Ker imajo države članice pomembne stroškovno učinkovite možnosti za zmanjševanje emisij 
CO2, je treba poleg podpornih projektov v tretjih državah spodbujati trgovanje, projekte in 
prenos znotraj EU, med državami članicami. 

Možnost prodaje neporabljenega dela je lahko za države članice privlačna in spodbudna. 
Poleg tega bi bil tako sistem tudi pošten za tiste, ki izpolnjujejo svoje obveznosti.

Predlog spremembe 152
Linda McAvan

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
državo članico. Če letna uporaba 
dobropisov države članice ne doseže 
količine, določene v pododstavku 1, lahko 
država članica prenese neuporabljen delež 
te količine v naslednja leta.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam bi morala biti omogočena prožnost, da svoje cilje dosežejo stroškovno 
najučinkoviteje, če se pri tem ohrani okoljska celovitost. Nepredvidljiva povišanja emisij 
zaradi nepredvidenih razmer, ki jih povzroči vreme, kot so neobičajna nihanja temperatur,bi 
lahko preprečila izpolnjevanje letnih ciljev. S tem ko bi dovolili zajezitev dostopa do 
dobropisov za projekte v obdobju 2013–2020, bi države članice dobile možnost, da se 
odzovejo na take nepredvidene okoliščine, ne da bi ogrozile okoljsko celovitost.
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Predlog spremembe 153
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice uporabijo samo 
dobropise iz projektov v zvezi z obnovljivo 
energijo in učinkovitostjo končne rabe 
energije, ki so skladni z merili visoke 
kakovosti in zagotavljajo dodatnost 
projektov ter njihov prispevek k 
trajnostnemu razvoju. Merila kakovosti 
morajo biti skladna vsaj s standardom 
„Gold Standard“ ali enakovrednim. 
Dovoljeni bi morali biti samo dobropisi iz 
projektov hidroelektrarn, manjših od 10 
MW, in le, če so skladni z merili Svetovne 
komisije za jezove.

Or. en

Obrazložitev

Več raziskav je pokazalo, da do 40 % sedanjih projektov mehanizma za čist razvoj 
najverjetneje ni dodatnih, in bi bili izvedeni tudi brez tega mehanizma. Emisije se v razvitih 
državah povečujejo zaradi projektov in namesto izravnav se ustvarjajo dodatne emisije CO2. 
Projekti, ki se sprejmejo poleg domačih obveznosti, morajo biti skladni s standardom, kot je 
Gold Standard ali enakovreden. 

Merila Svetovne komisije za jezove so bila oblikovana zato, da bi se preprečili negativni 
družbeni/okoljski vplivi velikih projektov hidroelektrarn.

Predlog spremembe 154
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a

Pomoč državam v razvoju pri prilagajanju 
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negativnim posledicam podnebnih 
sprememb
1. Ob sklenitvi mednarodnega sporazuma 
o podnebnih spremembah Skupnost 
sprejme zavezujočo obveznost, da bo od 
začetka leta 2013 državam v razvoju 
zagotovila finančno podporo, temelječo na 
donacijah, zlasti skupnostim in državam, 
ki jih podnebne spremembe najbolj 
ogrožajo, da bi jih podprle pri 
prilagajanju in zmanjševanju tveganja. Te 
naložbe so dodatne tistim iz člena 4.
2. Podpora iz prvega odstavka letno 
linearno narašča in znaša leta 2020 
najmanj 10 milijard EUR. Prizadevanje 
za podporo za leto 2013 mora biti najmanj 
5 milijard EUR; usmerjena mora biti v 
sklade EU in/ali mednarodne sklade za 
prilagoditev, vključno z Globalnim 
zavezništvom o podnebnih spremembah 
ter prihodnjimi mednarodnimi skladi za 
prilagoditev, ki bodo podprti z 
mednarodnimi sporazumom. Podpora za 
prilagoditev mora biti dodatek k sedanjim 
tokovom pomoči, obenem pa vključena v 
splošno razvojno pomoč.

3. Države članice lahko uporabijo 
prihodke iz dražbe, povezane z izvajanjem 
Direktive 2003/87/ES, kot je bila 
spremenjena za namene izpolnjevanja 
obveznosti tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Industrializirane države so v veliki meri odgovorne za negativne vplive podnebnih sprememb, 
ki prizadenejo države v razvoju. Zato je EU dolžna to škodo poravnati.
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Predlog spremembe 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a



PE409.586v01-00 22/55 AM\733292SL.doc

SL

Pomoč državam v razvoju pri prilagajanju 
negativnim posledicam podnebnih 

sprememb
1. Ob sklenitvi mednarodnega sporazuma 
o podnebnih spremembah Skupnost 
sprejme zavezujočo obveznost, da bo od 
začetka leta 2013 državam v razvoju 
zagotovila finančno podporo, temelječo na 
donacijah, zlasti skupnostim in državam, 
ki jih podnebne spremembe in sedanja 
nestanovitnost podnebja najbolj ogrožajo, 
da bi jih podprla pri prilagajanju 
negativnim posledicam podnebnih 
sprememb. Te naložbe so dodatne tistim iz 
člena 4.
2. Podpora iz prvega odstavka letno 
linearno narašča in znaša 11 milijard 
EUR leta 2020. Prizadevanje za podporo 
za leto 2013 mora biti najmanj 5 milijard 
EUR. Ta sredstva se ne upoštevajo pri 
doseganju cilja 0,7 % za pomoč, ki so ga 
določili ZN.
3. Prizadevanje za podporo za Skupnost iz 
odstavka 2 se razporedi med države 
članice v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 9(2). Odbor se odloči 
o razporeditvi prizadevanj za podporo v 
skladu z naslednjima meriloma:
(a) delež prizadevanj držav članic je 
premosorazmeren z BDP na prebivalca v 
tej državi članici leta 2005;
(b) države članice, od katerih se ne 
zahteva, da v primerjavi z letom 2005 
zmanjšajo svoje emisije toplogrednih 
plinov med podpisnicami Kjotskega 
protokola, naštetimi v Prilogi I 
Konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah, ne prispevajo k 
naložbenim prizadevanjem Skupnosti iz 
odstavkov 1 in 2.
4. Države članice lahko uporabijo 
prihodke iz dražbe, povezane z izvajanjem 
Direktive 2003/87/ES, kot je bila 
spremenjena za namene izpolnjevanja 
obveznosti tega člena.
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5. Vsaka država članica vsako leto poroča 
Komisiji in Evropskemu parlamentu. 
Poročilo vsebuje informacije o tem, kako 
države članice upoštevajo odstavke 1 do 4. 
Komisija pred koncem leta 2010 pripravi 
obrazec za poročilo, ki ga države članice 
uporabijo pri poročanju, določenem v tem 
členu.
6. Komisija pregleda proračun za podporo 
za leto 2020, naveden v odstavku 2, 
najkasneje leta 2015. Pregled temelji na 
takratnih najnovejših znanstvenih 
dokazih.

Or. en

Obrazložitev

Pretekle in prihodnje emisije toplogrednih plinov industrializiranih držav, kot je 27 držav 
članic EU, so vzrok za negativne vplive podnebnih sprememb, ki jih države v razvoju že 
občutijo in jih še bodo. Zato je obveznost EU, da plača za škodo, ki jo povzročajo emisije 
toplogrednih plinov v državah v razvoju.
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Predlog spremembe 156
John Bowis, Péter Olajos

Predlog odločbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a

Pomoč državam v razvoju pri prilagajanju 
negativnim posledicam podnebnih 

sprememb
1. Ob sklenitvi mednarodnega sporazuma 
o podnebnih spremembah se Skupnost 
obveže, da bo od začetka leta 2013 
državam v razvoju zagotovila finančno 
podporo, ki temelji na donacijah, zlasti za 
skupnosti in države, ki jih podnebne 
spremembe in sedanja nestanovitnost 
podnebja najbolj ogrožajo, da bi jih 
podprla pri prilagajanju negativnim 
posledicam podnebnih sprememb. Te 
naložbe so dodatek tistim iz člena 4.
2. Države članice lahko uporabijo 
prihodke iz dražbe, povezane z izvajanjem 
Direktive 2003/87/ES, kot je bila 
spremenjena za namene izpolnjevanja 
obveznosti tega člena.
3. Vsaka država članica vsako leto poroča 
Komisiji. Poročilo bo vsebovalo 
informacije o tem, kako države članice 
upoštevajo ta člen. Komisija pred koncem 
leta 2010 pripravi obrazec za poročilo, ki 
ga države članice uporabijo pri 
poročanju, določenem v tem členu. 

Or. en

Obrazložitev

Pretekle in prihodnje emisije toplogrednih plinov industrializiranih držav, kot je 27 držav 
članic EU, so vzrok za negativne vplive podnebnih sprememb, ki jih države v razvoju že 
občutijo in jih še bodo. Zato je obveznost EU, da prispeva k odpravi vplivov, ki jih imajo 
emisije toplogrednih plinov na države v razvoju. 
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Predlog spremembe 157
Dan Jørgensen

Predlog odločbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Pomoč državam v razvoju pri prilagajanju 

negativnim posledicam podnebnih 
sprememb

1. Ob sklenitvi mednarodnega sporazuma 
o podnebnih spremembah se Skupnost 
obveže, da bo od začetka leta 2013 
državam v razvoju zagotovila zavezujočo 
finančno podporo, temelječo na 
donacijah, zlasti skupnostim in državam, 
ki so najbolj ogrožene zaradi podnebnih 
sprememb, da bi jih podprla pri 
prilagajanju negativnim posledicam 
podnebnih sprememb. Te naložbe so 
dodatne tistim iz člena 4.

Or. en
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Predlog spremembe 158
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4b (novo)

Obveznost Skupnosti glede zmanjšanja 
zunanjih emisij

1. Po sklenitvi obsežnega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah 
Skupnost in njene države članice od 
začetka leta 2013 kot nujno dopolnilo 
mehanizma čistega razvoja/skupnega 
izvajanja financirajo merljiva, preverljiva 
ter zavezujoča znižanja emisij 
toplogrednih plinov, o katerih je mogoče 
poročati, v državah, ki so podpisnice 
okvirne konvencije ZN o spremembi 
podnebja in Kjotskega protokola, vendar 
niso vključene v Prilogo I te konvencije 
(niso podpisnice Priloge I).
2. Obveznost Skupnosti za zmanjšanje 
zunanjih emisij toplogrednih plinov je 250 
ton ekvivalenta CO2 v letu 2013 in se 
enakomerno povečuje do 850 milijonov 
ton v letu 2020.
3. Komisija sprejme ukrepe za razdelitev 
obveznosti Skupnosti za zmanjšanje 
zunanjih emisij toplogrednih plinov med 
države članice, pri čemer upošteva njihov 
BDP na prebivalca. Ti ukrepi, katerih 
namen je dopolnitev nebistvenih 
elementov te odločbe, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom z 
nadzorom iz člena 9(2).
4. Države članice lahko izvajajo svoje 
posamezne obveznosti za zmanjšanje 
zunanjih emisij iz odstavka 3 z:
a) neposrednim financiranjem ali 
udeležbo v enem ali več dvostranskih 
in/ali večstranskih skladih, katerih edini 



AM\733292SL.doc 27/55 PE409.586v01-00

SL

namen je financiranje politik in ukrepov 
za zmanjšanje toplogrednih plinov v 
državah, ki niso podpisnice Priloge I;
b) prispevki za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pri krčenju in 
degradaciji gozdov, kot so opredeljeni v 
mednarodnem sporazumu o podnebnih 
spremembah na podlagi okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja in Kjotskega 
protokola;
5. Države članice zagotovijo, da njihove 
politike za financiranje znižanj emisij v 
državah, ki niso podpisnice Priloge I, 
spodbujajo enakomerno geografsko 
razporeditev projektov.  

Or. en

Obrazložitev

Četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah sklepa, da je za 
omejitev globalnega segrevanja pod 2°C potrebno tudi precejšnje odstopanje od običajnega 
poslovanja v državah v razvoju. Eden od mehanizmov, ki si prizadeva prispevati k temu, je 
mehanizem čistega razvoja. Ne bo pa zadostoval, zato se predlaga, da se ga dopolni.
Industrializirane države so odgovorne, da prispevajo k potrebni omejitvi emisij v razvitih 
državah, poleg njihovih obveznih domačih znižanj, če bo sklenjen obsežen mednarodni 
sporazum.

Predlog spremembe 159
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice Komisiji poročajo o 
svojih letnih emisijah toplogrednih plinov 
iz virov, ki niso zajeti v Direktivi 
2003/87/ES, do 31. marca naslednjega 
leta. Komisija preveri in objavi ta poročila
v dveh mesecih od tega datuma. 
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Or. en

Obrazložitev

Vsakoletno in pravočasno poročanje je bistveno, da bi Komisija lahko ocenila, ali država 
članica ravna skladno s cilji, in v nasprotnem primeru uvedla potrebne ukrepe. 

Predlog spremembe 160
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Eno leto pred začetkom veljavnosti te 
odločbe države članice Komisiji predložijo 
poročilo, v katerem razložijo, v kolikšnem 
obsegu bodo izpolnile svoje cilje v 
sektorjih, ki niso zajeti v Direktivi 
2003/87/ES. Poročilo mora pojasniti vse 
pobude, ki bodo vplivale na podjetja v 
sektorjih, ki niso zajeti v Direktivi 
2003/87/ES. Vrste pobud in vpliv se 
merijo v tonah toplogrednih plinov, o njih 
pa se poroča po sektorjih in podsektorjih.
V poročilu mora biti pojasnjeno, kako 
država članica zagotovi, da se izvajajo 
zmožnosti stroškovno učinkovitega 
zmanjšanja emisij v gospodinjstvih. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog odločbe ne zagotavlja, da bo podjetjem, ki niso vključena v trgovanje z emisijami, 
dovoljeno proizvajati v podobnih razmerah. Ta predlog spremembe daje Komisiji orodje, s 
katerim bo zagotovila, da bodo podjetja, ki niso vključena v trgovanje z emisijami, 
obravnavana pravično in ne bodo izpostavljena izkrivljanju konkurence na notranjem trgu. 
Ker velik del podjetij v EU ni vključen v sistem za trgovanje z emisijami, je treba pozorno 
spremljati predlog odločbe na tem področju.
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Predlog spremembe 161
Peter Liese

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 
njenih držav članic pri izpolnjevanju 
obveznosti po tej odločbi. Države članice 
predložijo zadnje podatke o načrtovanem 
napredku pred 1. julijem 2016.

Od poročanja o emisijah za leto 2013 se bo 
vsako leto pri vrednotenju upošteval tudi 
načrtovani napredek Skupnosti in njenih 
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 162
Linda McAvan

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija sestavi in predloži poročilo 
Evropskemu svetu do 31. decembra 2011, 
v katerem so v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov, ki ga zahtevata oba 
vira, zajeta v tej odločbi, in viri, ki jih 
zajema Direktiva 2003/87/ES, določene:
– mejne vrednosti emisij toplogrednih 
plinov vsake države članice do leta 2020 v 
primerjavi z obsegom emisij toplogrednih 
plinov v letu 1990; in
– emisije toplogrednih plinov vsake države 
članice leta 2020.
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Or. en

Obrazložitev

Želja EU in preglednost bosta ključni za dosego mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Tu je pomembno vprašanje predstavitve, saj naj bi druge države lahko jasno 
videle, kaj se od vsake države članice zahteva. Da bi to dosegla, mora Komisija določiti 
številke za celotno gospodarstvo (v sistemu za trgovanje z emisijami in zunaj njega) za vsako 
državo članico. Ne gre za spremembo celotne strukture svežnja, ampak za zagotovitev 
mednarodno potrebne jasnosti.

Predlog spremembe 163
Péter Olajos

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice poročajo o svojih 
letnih emisijah toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso zajeti v Direktivi 
2003/87/ES, do 31. marca naslednjega 
leta. 
Komisija preveri poročila pred koncem 
meseca aprila po mesecu, v katerem 
morajo biti ta predložena. V primeru 
neupoštevanja veljajo določbe člena 5a.

Or. en

Obrazložitev

Vsakoletno pravočasno, temeljito in neodvisno spremljanje, poročanje in preverjanje mora 
potekati v vseh državah članicah. Vsakoletno in pravočasno poročanje je potrebno za 
zagotavljanje letnih zmanjšanj emisij. Odločba mora Komisiji omogočiti, da sproti 
pravočasno oceni, ali država članica upošteva odločbo. Natančno in pravočasno poročanje 
mora biti torej obvezno. To za države članice ne pomeni dodatne birokratske obremenitve, saj 
je od Kjotskega protokola vsakoletno poročanje o emisijah obvezno.
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Predlog spremembe 164
Peter Liese

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Držav članice poročajo o svojih letnih 
emisijah toplogrednih plinov iz virov, ki 
niso zajeti v Direktivi 2003/87/ES, do 31. 
marca naslednjega leta.
Komisija mora dobiti pooblastilo, da 
spremeni zahteve za spremljanje in 
poročanje, določene v Odločbi 
280/2004/ES, glede na izkušnje, 
pridobljene pri izvajanju te odločbe. 
Komisija preveri poročila pred koncem 
meseca aprila po mesecu, v katerem 
morajo biti predložena poročila. V 
primeru neupoštevanja veljajo določbe 
člena 5a.

Or. en

Obrazložitev

Vsakoletno pravočasno, temeljito in neodvisno spremljanje, poročanje in preverjanje mora 
potekati v vseh državah članicah. Vsakoletno in pravočasno poročanje je potrebno za 
zagotavljanje letnih zmanjšanj emisij. Odločba mora Komisiji omogočiti, da sproti 
pravočasno oceni, ali država članica upošteva odločbo. Natančno in pravočasno poročanje 
mora biti torej obvezno.

Predlog spremembe 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Standardni obrazec za poročanje o 
emisijah toplogrednih plinov, ki izhaja iz 
izvajanja člena 3, uporaba dobropisov v 
skladu s členom 4 te odločbe in emisije iz 
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dejavnosti, naštetih v Prilogi I Direktive 
2003/87/ES, se določijo v skladu s 
postopki iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala zagotoviti skupni obrazec za emisije, da bi preprečila razlike pri izvajanju 
teh določb med državami članicami.

Predlog spremembe 166
Péter Olajos

Predlog odločbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
1. Ko v državah članicah emisije 
toplogrednih plinov, izhajajoče iz virov, ki 
niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES, 
presegajo letno omejitev emisij iz člena 3, 
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 blaženje 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 s 
pregledom iz člena 9(2).
3. Sredstva, ki se dodeljujejo iz sklada 
Skupnosti, dobijo tiste države članice, ki 
so izpolnile ali presegle svoje obveznosti, 
znesek pa porabijo za nadaljnja 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.

Or. en
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Obrazložitev

EU ima ogromen potencial za energetsko učinkovitost, ki pa je zapostavljen, strog mehanizem 
za skladnost znotraj sektorjev izven sistema za trgovanje z emisijami pa bi privedel do 
zmanjšanja v gradbenem in prevoznem sektorju ter vzpostavil mnogo močnejšo podporo za 
države članice na poti k zavezujočemu cilju energetske učinkovitosti. Da bi bili učinkoviti in 
dosegli cilje zmanjšanja oziroma še več, moramo zagotoviti, da se vsi prihodki iz kazni 
porabijo za nadaljnja prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 167
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Mehanizem skladnosti

1. Ko emisije toplogrednih plinov v 
državah članicah, izhajajočih 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.
2. Kot dodatek k odstavku 1 se skupna 
količina presežka omejitve v tonah 
ekvivalenta ogljikovega dioksida odbije od 
poznejše količine pravic, s katerimi na 
dražbi trguje država članica, v skladu s 
členom 10(2) Direktive 2003/87/ES. Te 
pravice se razdelijo med države članice, ki 
so izpolnile svoje cilje, in te z njimi lahko 
trgujejo na dražbi, da se ohrani 
nedotaknjena zgornja meja sistema EU za 
trgovanje z emisijami.

Or. en

Obrazložitev

Stroga skladnost je potrebna, da bo ta predlog smiseln.  Postopek ob kršitvi traja več let in 
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zaradi njega je težko hitro ukrepati, če države članice ne dosegajo svojih ciljev letnega 
zmanjšanja emisij. To bi utegnilo močno ovirati možnosti za uresničitev ciljev zmanjšanja 
emisij.
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Predlog spremembe 168
Peter Liese

Predlog odločbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Mehanizem neposrednih kazni

1. Da bi Komisija zagotovila jasno in 
strogo skladnost s strani držav članic, 
vzpostavi mehanizem izdajanja 
neposrednih kazni zanje.
2. Mehanizem kazni omogoča Komisiji, da 
naloži dajatev za državo članico, ki ne 
izpolnjuje obveznosti iz te odločbe.
3. Komisija bo s postopkom neposrednih 
kazni začela takoj, ko bo ocena poročila 
države članice odkrila njeno 
neupoštevanje, ali glede na druge dokaze, 
ki jih bo zbrala v zvezi s specifičnim 
neupoštevanjem s strani države članice.
4. Izračun kazni zaradi neupoštevanja je 
povezan z izračunom kazni za presežne 
emisije iz Direktive 2003/87/ES in mora 
biti prav tako prilagojen letni stopnji 
inflacije euroobmočja. V primerih izdaje 
kazni za državo članico, ki ne izpolnjuje 
cilja letnega zmanjšanja, Komisija določi 
mehanizem za zadržanje dovoljenj za 
dražbo iz količine dovoljenj posamezne 
države članice po členu 9a in 10 Direktive 
2003/87/ES, dokler plačilo ni prejeto.
Komisija tudi zagotovi mehanizem za 
sprostitev zadržanih dovoljenj potem, ko 
država članica plača kazen.
Podrobnosti o tem postopku se določijo do 
31. decembra 2010 v posebni uredbi 
Komisije, ki bo upoštevala cilje in vsebino 
uredbe, predvidene v členu 10(5) 
spremenjene Direktive 2003/87/ES.
5. Komisija najkasneje do 31. decembra 
2010 določi potrebne smernice, metode 
izračuna, povezavo z izračunom kazni za 
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presežne emisije v okviru Direktive 
2003/87/ES, zbiranje kazni za 
neupoštevanje in določbe za upravno 
obravnavanje ter uvedbo posebnega 
sklada.
6. V ta posebni sklad se stekajo dohodki iz 
mehanizma neposrednih kazni, ki se 
dodeljujejo za povečevanje in krepitev 
raziskav o obnovljivi energiji, njene 
proizvodnje in uporabe ter povečanje 
energetske učinkovitosti in varčevanja z 
energijo v Evropski uniji. Komisija oceni 
model za uporabo teh skladov, zlasti pri 
podpiranju držav članic, ki so presegle 
svoje cilje, tako da sredstva uporabi za 
podporo projektom obnovljive energije v 
teh državah in tudi za pomoč državam 
članicam, ki ne dosegajo ciljev in lahko 
dokažejo, da vzroki za to niso 
nepripravljenost ali neprimerni 
instrumenti, temveč družbeni ali 
gospodarski vzroki, ki jim to preprečujejo. 

Or. en

Obrazložitev

Samo dosleden sistem skladnosti, osnovan na jasnih ciljih zmanjšanja emisij, lahko vpelje 
njihovo postopno zmanjšanje do leta 2020. Sedanji predlog odločbe z določbami o omejenem 
izvajanju in skladnosti ogroža doseganje ciljev o zmanjšanju. Po sedanjem predlogu morajo 
države članice EU poročati samo o emisijah in napredku pri doseganju ciljev zmanjšanja 
emisij.
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Predlog spremembe 169
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Mehanizem neposrednih kazni

2. Komisija najkasneje do 31. decembra 
2010 določi potrebne smernice, metode 
izračuna kazni za neupoštevanje, zbiranje 
kazni in določbe za upravno 
obravnavanje.

Or. en

Predlog spremembe 170
Péter Olajos

Predlog odločbe
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Komisija določi mehanizem za zadržanje 
dovoljenj za dražbo iz količine dovoljenj 
posamezne države članice po členu 9a in 
10 Direktive 2003/87/ES, dokler plačilo ni 
prejeto. Komisija zagotovi tudi mehanizem 
za sprostitev zadržanih dovoljenj potem, 
ko zadevna država članica plača kazen.

Or. en

Obrazložitev

Pomemben je strog in učinkovit mehanizem skladnosti.
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Predlog spremembe 171
Robert Goebbels

Predlog odločbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditve, ki se uporabljajo po sklenitvi 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 

podnebnih spremembah

Prilagoditve, ki se uporabljajo po tem, ko 
Skupnost in države članice odobrijo 
prihodnji mednarodni sporazumi o 

podnebnih spremembah

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nastal na podlagi predloga Sveta, da bi čimprej pripravili sporazum 
o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom.

Predlog spremembe 172
Robert Goebbels

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.

Šest mesecev po tem, ko Skupnost sprejme 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki bo določal obvezno 
zmanjšanje, ki bo presegalo tisto iz člena 
3, Komisija predloži zakonodajni predlog 
za prilagoditev pomembnih členov 
odločbe v skladu z vsebino tega 
sporazuma. V tem predlogu je med 
drugim določen prispevek vsake države 
članice k dodatnim prizadevanjem 
Skupnosti za zmanjšanje emisij. 
Prilagojena odločba velja od leta po 
začetku veljavnosti mednarodnega 
sporazuma.

2. Od leta po sklenitvi sporazuma iz 
odstavka 1 se bodo emisije toplogrednih 
plinov Skupnosti iz virov, ki niso vključeni 
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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 
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 
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sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 9(2).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nastal na podlagi predloga Sveta, da bi čimprej pripravili sporazum 
o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom.

Predlog spremembe 173
Urszula Krupa

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Skupnosti z najnižjim BDP 
na prebivalca nimajo prave priložnosti za 
zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, 
ne da bi močno ovirale svoj razvoj, zlasti 
če je njihov energetski sektor odvisen od 
premoga in nizke stopnje razvitosti 
zajemanja in shranjevanja ogljika, kar 
pomeni, da še ne morejo izravnavati 
emisij, kar bi moralo prispevati k 
usklajevanju ravni BDP na prebivalca v 
Skupnosti.
Skupnost mora zaradi solidarnosti s temi 
državami, ki je potrjena v uvodni izjavi 7 
tega dokumenta, med pogajanji o 
mednarodnih sporazumih upoštevati 
razmere v teh državah in glede na te 
države ohranjati nespremenjene vrednosti 
za zmanjšanje emisij, kot so določene v 
prilogi.

Or. pl
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Predlog spremembe 174
Vladko Todorov Panayotov

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES v skladu s členom 3.

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, povečano za delež celotnega 
zmanjšanja emisij Skupnosti za leto 2020, 
h kateremu države članice prispevajo prek 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES v skladu s členom 3.

Or. en

Obrazložitev

„Pomnoženo z“ pomeni „povečano za“, lahko pa tudi „ povečati število za tolikokrat, 
kolikor je navedeno“. V prvem primeru, na primer, če mednarodni sporazum zavezuje 
Skupnost k dodatnemu 3-odstotnemu zmanjšanju in je zmanjšanje emisij za leto 2020 2 %, 
bodo obveznosti Skupnosti 3x2= 6 %. V drugem primeru bo, ob istih številkah, obveznost 
Skupnosti 3+2= 5 %, kar je v skladu z gospodarskim interesom Skupnosti.

Predlog spremembe 175
Konrad Szymański

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija spremeni Prilogo, da se omejitve 
emisij prilagodijo v skladu s prvim 
pododstavkom. Ta ukrep, katerega namen 
je dopolnitev nebistvenih elementov te 

Komisija spremeni Prilogo, da se omejitve 
emisij prilagodijo v skladu s prvim 
pododstavkom. Ta ukrep se sprejme v 
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odločbe, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 9(2).

skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

Komisija v šestih mesecih po sklenitvi 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja, večjega od tistega iz člena 3, 
predloži zakonodajni predlog, ki se 
sprejme v skladu s členom 251 Pogodbe o 
prispevku vsake države članice k 
dodatnemu prizadevanju Skupnosti za 
zmanjšanje. 

Or. en

Obrazložitev

Po sklenitvi mednarodnega sporazuma bo potreben pregleden postopek za uvedbo nadaljnjih 
nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij. Porazdelitev prizadevanj mora temeljiti na izidu 
mednarodnih pogajanj.

Predlog spremembe 177
Péter Olajos

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 

4. Države članice lahko povečajo uporabo 
dobropisov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz člena 4(4) v drugih 
državah članicah ali v tretjih državah, ki 
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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.

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.

Vsaka država članica lahko proda 
neuporabljen delež te količine drugi državi 
članici na dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo države članice pomembne stroškovno učinkovite možnosti za zmanjševanje emisij 
CO2, je treba poleg podpornih projektov v tretjih državah spodbujati trgovanje, projekte in 
prenos znotraj EU, med državami članicami.

Možnost prodaje neporabljenega dela je lahko za države članice privlačna in spodbudna.
Poleg tega bi bil tako sistem tudi pošten za tiste, ki izpolnjujejo svoje obveznosti.

Predlog spremembe 178
Péter Olajos

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihodke iz dražb je treba porabiti za 
nadaljnje projekte in naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bili učinkoviti in dosegli cilje zmanjšanja oziroma še več, moramo zagotoviti, da se vsi 
prihodki iz kazni porabijo za nadaljnja prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2.
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Predlog spremembe 179
Edite Estrela

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

5. Komisija sprejme ukrepe za zagotovitev, 
da države članice uporabijo dodatne vrste 
dobropisov iz projektov, ki bodo zagotovili 
kakovost in dodatnost ter prispevali k 
trajnostnemu razvoju, ali druge 
mehanizme, ki so bili vzpostavljeni v 
skladu z mednarodnim sporazumom, če je 
to potrebno.

Or. pt

Predlog spremembe 180
Linda McAvan

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ob sklenitvi mednarodnega 
sporazuma Komisija pregleda mejno 
vrednost uporabe dobropisov iz dejavnosti 
projektov iz člena 4 in če meni, da jo je 
primerno spremeniti, lahko predlaga 
Evropskemu parlamentu in Svetu, da 
ustrezno spremenita člen 4, da se zgornja 
meja poviša.

Or. en

Obrazložitev

Na tej stopnji ne vemo, kakšni bodo novi mednarodni sporazumi o spremembah podnebja, 
zato ne smemo vnaprej soditi o izidu mednarodnih pogajanj. Vsekakor je Komisija v celotnem 
svežnju poskrbela, da je okvir prilagojen novemu mednarodnemu okolju. Zaradi doslednosti 
bi morali enako obravnavati zgornjo mejo uporabe dobropisov iz projektov tako, da bi 
vključili določbo o pregledu. EU bi morala vzpostaviti orodja, da bi se lahko hitro odzvala na 
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vse spremenjene ureditve za dobropise iz projektov v globalnem dogovoru.

Predlog spremembe 181
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a

Ne glede na člena 4 in 6 države članice 
lahko uporabijo dobropise iz:
1. projektov pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja, potrjenih s strani 
upravnega odbora CDM ali preverjenih v 
skladu s postopkom nadzornega odbora za 
skupno izvajanje;
2. gozdarskih dejavnosti v državah v 
razvoju, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum v skladu z odstavkom 11a(5) 
Direktive 2003/87/ES, in 
3. vseh gozdarskih projektov v državah v 
razvoju, skladnih z mednarodnim 
sporazumom iz člena 6(1) te odločbe.

Or. en

Obrazložitev

EU bi morala spoštovati prevzete mednarodne obveznosti in dovoliti svojim državam 
članicam, da uporabijo dobropise gozdarskih projektov, ki jih je sprejela v okviru Kjotskega 
protokola, in iz prihodnjih mednarodnih sporazumov o podnebnih spremembah. Dobropisi 
gozdarskih projektov so tudi najučinkovitejši za zagotavljanje, da se države v razvoju 
obvežejo za dolgoročna in verodostojna prizadevanja za preprečevanje krčenja, 
pogozdovanje ter ponovno pogozdovanje, ki so tako potrebni za blažitev podnebnih 
sprememb.
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Predlog spremembe 182
Eija-Riitta Korhola

Predlog odločbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Ne glede na člena 4 in 6 države članice 
lahko uporabijo dobropise iz:
1.) projektov pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja, potrjenih s strani 
upravnega odbora CDM ali preverjenih v 
skladu s postopkom nadzornega odbora za 
skupno izvajanje;
2. gozdarskih dejavnosti v državah v 
razvoju, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum v skladu z odstavkom 11a(5) 
Direktive 2003/87/ES, in 
3. vseh gozdarskih projektov v državah v 
razvoju, skladnih z mednarodnim 
sporazumom iz člena 6(1) te odločbe.

Or. en

Obrazložitev

EU bi morala spoštovati prevzete mednarodne obveznosti in dovoliti svojim državam 
članicam, da uporabijo dobropise gozdarskih projektov, ki jih je sprejela v okviru Kjotskega 
protokola, in iz prihodnjih mednarodnih sporazumov o podnebnih spremembah. Dobropisi 
gozdarskih projektov so tudi najučinkovitejši za zagotavljanje, da se države v razvoju 
obvežejo za dolgoročna in verodostojna prizadevanja za preprečevanje krčenja, 
pogozdovanje ter ponovno pogozdovanje, ki so tako potrebni za blažitev podnebnih 
sprememb.
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Predlog spremembe 183
Robert Goebbels

Predlog odločbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Uporaba odstranjevanja po ponorih, 

dokler ne bo sprejet mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah

Dokler ne bo sprejet mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah za 
obdobje po letu 2012, lahko države članice 
za izvajanje svojih obveznosti iz člena 3 
uporabljajo odstranjevanje emisij 
toplogrednih plinov po ponorih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nastal na podlagi predloga Sveta, da bi čim prej pripravili 
sporazum o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom.

Predlog spremembe 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Predlog odločbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Razširitev področja uporabe Direktive 

2003/87/EC
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 
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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 
doslej, ampak ga bo vključevalo, bo treba prilagoditi mehanizem tako, da bo upošteval 
morebitno povečanje v okviru sistema trgovanja z emisijami, saj nikakor ne bo vplival na 
skupne nacionalne ciljne količine.

Predlog spremembe 185
Konrad Szymański

Predlog odločbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Največja količina emisij iz člena 3 te 
odločbe se prilagodi v skladu s:

(a) 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.

(b) izključitvijo malih naprav, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW 
in emisije v poročilu pristojnemu organu, 
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manjše od 25.000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida v skladu s členom 27 
Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 186
Avril Doyle

Predlog odločbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 7a
Podpora ukrepov Skupnosti obveznostim 

držav članic
1. Če bi načrtovane politike Skupnosti in 
ukrepi utegnili pomembno pozitivno ali 
negativno vplivati na izpolnjevanje 
obveznosti držav članic glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, se v oceno 
učinka za vsak predlog vključi določitev 
količine učinka na emisije toplogrednih 
plinov glede na vsako državo članico ter 
Skupnost kot celoto.
2. Do 31. decembra 2010 in nato vsaka tri 
leta Komisija sestavi poročilo o pozitivnih 
in negativnih učinkih, ki jih imajo ukrepi 
Skupnosti na prizadevanja vsake države 
članice ter Skupnosti kot celote na 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
skladu s členom 3(1) in členom 6(3).

Or. en

Obrazložitev

Za večino sektorjev zunaj sistema trgovanja z emisijami bodo odločilni ukrepi Skupnosti za 
države članice pri izpolnjevanju njihovih obveznosti (npr. standardi prevoza in učinkovitosti 
vozil, standardi učinkovitosti za zgradbe in naprave, kmetijstvo). Učinek predlaganih politik 
in ukrepov Skupnosti bi bilo treba oceniti na stopnji oblikovanja politike in ga redno 
pregledovati.
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Predlog spremembe 187
Konrad Szymański

Predlog odločbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Na podlagi izkušenj pri uporabi te odločbe 
in doseženega napredka pri spremljanju 
emisij toplogrednih plinov ter glede na to, 
kako bo potekal razvoj na mednarodni 
ravni, Komisija sestavi obsežno poročilo o 
oceni uporabe te odločbe.
Komisija do 30. junija 2015 predloži to 
poročilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu, skupaj z morebitnimi potrebnimi 
predlogi. Poročilo mora biti pripravljeno 
in predloženo s poročilom o izvajanju 
Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog je soroden predlogu direktive o sistemu za trgovanje z emisijami. Sveženj v zvezi s 
podnebjem in energijo je zelo zapleteno in dovršeno orodje politike, čigar delovanje bi bilo 
treba leta 2015 obsežno pregledati. Ta postopek bi moral hkrati zadevati, kar je in kar ni 
zajeto v sistem trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 188
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5a in 7 Sklepa 
1999/468/ES ob upoštevanju člena 8 tega 
sklepa.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljajo členi 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju 
določb člena 8 tega sklepa.
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Or. en

Obrazložitev

Uskladitev določbe s standardnim načinom navajanja novega regulativnega postopka s 
pregledom.

Predlog spremembe 189
Johannes Lebech

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 poročila o oceni 
izvajanja te odločbe. Komisija do 
31. oktobra 2015 predloži prvo poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, skupaj z 
morebitnimi potrebnimi predlogi. Ta 
poročila se nato vsako drugo leto do 31. 
oktobra predložijo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. 

Or. en

Predlog spremembe 190
Roberto Musacchio

Predlog odločbe
Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala prilogo posodobiti z novimi podatki glede na spremembe člena 3.
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Predlog spremembe 191
Péter Olajos

Predlog odločbe
Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego zadovoljivega mednarodnega sporazuma v Københavnu bi bilo treba pripraviti vse 
države, da zmanjšajo ali vsaj obdržijo isto raven emisij do leta 2020 tudi v sektorju zunaj 
sistema trgovanja z emisijami. Zato ni sprejemljivo, da nekatere države lahko povečajo svoje 
emisije. Da bi se temu izognili, je treba zaprositi Evropsko komisijo, naj ponovno opravi 
izračune v tej prilogi in izdela novo, tako da nihče ne bo mogel povečevati emisij v sektorju, ki 
ni vključen v trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Predlog odločbe
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
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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

Malta 5 % 1532621
Nizozemska -16 % 107302767

Avstrija -16 % 49842602
Poljska 14 % 216592037

Portugalska 1 % 4841146
Romunija 19 % 98477458
Slovenija 4 % 12135860
Slovaška 13 % 23553300
Finska -16 % 29742510

Švedska -17 % 37266379
Združeno 
kraljestvo -16 % 310387829

Predlog spremembe
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Mejne vrednosti emisij 
toplogrednih plinov držav 

članic do leta 2020 v 
primerjavi s cilji emisij 
toplogrednih plinov v 
Kjotskem protokolu

Emisije toplogrednih plinov držav 
članic leta 2020, ki so rezultat izvajanja 

člena 3

(v tonah ekvivalenta CO2)

Belgija -18 %                    110.535
Bolgarija -18 %                  100.043

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

Irska -18 %                   51.526
Grčija -18 %                   109.662

Španija -18 %                  273.256
Francija -18 %                  462.419 
Italija -18 %                  396.270
Ciper -18 %                  

Latvija -18 %                   19.546
Litva -18 %                  37.278

Luksemburg -18 %                   7.774
Madžarska -18 %                  88.948

Malta -18 %                     
Nizozemska -18 %                   164.207

Avstrija -18 %                   56.394
Poljska -18 %                  434.302 

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

Švedska -18 %                  61.531 
Združeno 
kraljestvo

-18 %
                559.581

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli cilj EU za zmanjšanje emisij za leto 2020, bi bilo potrebno skupno 18-odstotno 
zmanjšanje za vsako državo članico, povezano z njenim ciljev iz Kjotskega protokola. Ciper in 
Malta nista državi iz Priloge I, zato nimata ciljev Kjotskega protokola. Njun delež bi zato bilo 
treba izpogajati.
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Predlog spremembe 193
Urszula Krupa

Predlog odločbe
Priloga – vrstica 20 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poljska   14 %   216592037 Poljska   20%   52.
 227.991.617

Or. en

Obrazložitev

Poljska vzorno izpolnjuje vse svoje obveznosti v zvezi s cilji zmanjšanja emisij CO2.

Hkrati pa sta njena energija in industrija skoraj 100 % odvisna od premoga.

Zastavljeni cilj (14 %) je zunaj dosega zmogljivosti države ter bi utegnil upočasniti 
gospodarsko rast in ogroziti dosedanja prizadevanja.

20 % gornja meja, predlagana v tem predlogu spremembe, je absolutno najnižja, ki še 
omogoča poljskemu gospodarstvu, da nadaljuje svojo sedanjo pot trajnostnega 
gospodarskega razvoja, in prilagoditev novim določbam.
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