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Predlog spremembe 363
Jens Holm

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a črtano

Prehodna pravila na ravni Skupnosti za 
usklajeno brezplačno dodelitev

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti ter zmanjšanje 
emisij ob upoštevanju najučinkovitejših 
tehnologij, nadomestkov, alternativnih 
proizvodnih postopkov, uporabe biomase 
ter zajemanja in shranjevanja 
toplogrednih plinov, ter da ne spodbuja 
povečanja emisij. Pravice v zvezi z 
morebitno proizvodnjo električne energije 
se ne dodelijo brezplačno.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
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zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo 
brezplačne pravice.

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim 
napravam prilagodi z linearnim faktorjem 
iz člena 9.

6. Pet odstotkov skupne količine pravic za 
Skupnost, določene v skladu s členoma 9 
in 9a za obdobje 2013–2020, se prihrani 
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za nove udeležence kot največja količina, 
ki se lahko dodeli novim udeležencem, v 
skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

Dodelitev se prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.

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

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

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

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

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

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic 
pri cenah proizvodov na naprave, ki 
izpuščajo manj emisij CO2, izven 
Skupnosti, ob upoštevanju:
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(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Popolna dražba bi morala takoj postati splošno pravilo, saj brezplačne pravice niso zadostna 
spodbuda, da bi podjetja kar se da zmanjšala negativne vplive svojih ukrepov na okolje.
Ukrepi za preprečevanje povečanja emisij CO2 so zaželeni, vendar ne zahtevajo dodeljevanja 
brezplačnih pravic panogam, ki so največje povzročiteljice emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 364
Caroline Lucas

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

Prehodna pravila na ravni Skupnosti za 
usklajeno brezplačno dodelitev

Zahteva po uvozu tujih pravic

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti, ki uvoznikom 
nalagajo, da morajo predati pravice v 
zvezi z uvoženim energetsko intenzivnim 
blagom, kjer te panoge znotraj sistema
Skupnosti ne prejemajo brezplačnih 
dodelitev.

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti ter zmanjšanje 
emisij ob upoštevanju najučinkovitejših 
tehnologij, nadomestkov, alternativnih 
proizvodnih postopkov, uporabe biomase 
ter zajemanja in shranjevanja 
toplogrednih plinov, ter da ne spodbuja 
povečanja emisij. Pravice v zvezi z 
morebitno proizvodnjo električne energije 
se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se naprave 
Skupnosti, ki ne prejemajo brezplačnih 
dodelitev in zanje obstaja visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, in tiste iz tretjih 
držav uvrsti na primerljivo raven.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se zahteva po 
uvozu tujih pravic uvede le tam, kjer je 
glede na ta sporazum popolnoma 
upravičena.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo 
brezplačne pravice.

2. Od leta 2013 se zahteva po uvozu tujih 
pravic uporablja v zvezi z blagom, pri 
katerem je bilo po odstavku 5 ugotovljeno, 
da obstaja visoko tveganje povečanja 
emisij CO2 ali je izpostavljeno 
mednarodni konkurenci, dokler za druge 
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države in upravne enote ne bodo veljali 
zavezujoči in preverljivi ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Od 
uvoznikov se zahteva, da predajo pravice, 
ko:
(a) Komisija v skladu s postopkom iz člena 
23(2) ugotovi, da država ali upravna 
enota, kjer je bilo blago proizvedeno, ne 
izvaja zavezujočih in preverljivih ukrepov 
za zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov; in 
(b) je metodologija za tako blago določena 
v odstavku 3.
Zahteva po uvozu tujih pravic se ne 
uporablja za blago, proizvedeno v državah 
ali upravnih enotah, ki so povezane s 
sistemom Skupnosti, skladno s členom 25.

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Komisija izračuna povprečno raven 
emisij toplogrednih plinov, ki so posledica 
proizvodnje posameznega blaga ali 
kategorij blaga v Skupnosti, pri tem pa 
upošteva informacije neodvisno 
preverjenih poročil iz člena 14 in vseh 
ustreznih emisij iz sistema Skupnosti. 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
23(2) oblikuje metodologije za izračun 
zahtev za uvoz pravic, ki veljajo za blago 
ali kategorije blaga, za katero obstaja 
veliko tveganje povečanja emisij CO2 ali 
mednarodna konkurenca, enakovredne 
povprečni ravni emisije toplogrednih 
plinov, ki so posledica proizvodnje 
posameznega blaga v Skupnosti 
pomnožene s težo uvoženega blaga.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Komisija lahko za poenostavitev 
oblikovanja metodologij, skladnih z 
odstavkom 3, v svojih uredbah, sprejetih 
skladno s členoma 14 in 15, podrobno 
opredeli zahteve za upravljavce glede 
poročanja o proizvodnji blaga, in da bo 
poročanje teh informacij neodvisno 
preverjeno.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 

5. Od uvoznikov blaga, za katero se 
uporablja odstavek 1, se zahteva, naj 
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vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim 
napravam prilagodi z linearnim faktorjem 
iz člena 9.

pripravijo pisno izjavo glede tega uvoza. 
Pisna izjava potrdi, da je bilo predano 
zadostno število pravic, kot je določeno v 
skladu z odstavkom 3, v registru 
Skupnosti glede blaga, ki vstopa, skladno 
z določenimi upravnimi postopki, ki jih 
bodo določile uredbe Komisije.

6. Pet odstotkov skupne količine pravic za 
Skupnost, določene v skladu s členoma 9 
in 9a za obdobje 2013–2020, se prihrani 
za nove udeležence kot največja količina, 
ki se lahko dodeli novim udeležencem, v 
skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

6. Zahtevo za uvoz tujih pravic lahko 
doseže sistem EU za trgovanje s pravicami 
ali sistem za trgovanje s pravicami iz 
tretjih držav, ki je priznan kot 
enakovredno strog kot sistem Skupnosti. 

Dodelitev se prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.
7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 % 
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

7. Vse ustrezne določbe in izvedbeni 
ukrepi zahtev za uvoz pravic sprejme
Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(3) in 
jih izvede najpozneje do 1. januarja 2012.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.
9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8. 

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsako leto po tem datumu določi panoge 
in blago iz odstavka 2, pri tem pa upošteva 
dokaze, ki jih predložijo interesne 
skupine.

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

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
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Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti v celoti vključene v proizvode, da bi lahko trg usmerile proti 
podnebju prijaznejši potrošnji. Brezplačna dodelitev izkrivlja delovanje tržnega mehanizma, 
medtem ko bi popolna dražba prihranila veliko birokracije in najbolj učinkovito nagradila 
najuspešnejše. Povečanje emisij CO2 in nepravično konkurenco evropski proizvodnji iz držav, 
ki se niso zavezale obsežnemu mednarodnemu sporazumu o podnebnih spremembah, je treba 
preprečiti z zahtevo po uvozu tujih pravic.
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Predlog spremembe 365
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prehodna pravila na ravni Skupnosti za 
usklajeno brezplačno dodelitev

Usklajena brezplačna dodelitev za 
zmanjšanje tveganja povečanja emisij 
CO2, če ne bo dosežen mednarodni 
sporazum

Or. en

Predlog spremembe 366
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8, razen če 
bo do takrat dosežen mednarodni 
sporazum. Brezplačna dodelitev se 
zagotovi samo za tiste sektorje, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2 na podlagi meril iz 
odstavka 9.

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 



PE409.642v01-00 12/96 AM\734516SL.doc

SL

področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija se potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, izogiba 
brezplačni dodelitvi in si prizadeva za 
uvedbo popolne dražbe do leta 2013.

Or. en

Predlog spremembe 367
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Od leta 2013 naprej države članice 
pravice brezplačno dodelijo za vse 
obdobje. Komisija do 30. junija 2009 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 in 3.

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

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Opredelitev sektorjev, za 
katere se uporablja direktiva, je 
poglavitna prvina, zato se določi s 
predlogom v skladu s členom 251 
Pogodbe.
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Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter 
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij 
ter da ne spodbuja povečanja emisij.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Or. en

Obrazložitev

Dražba pravic za dosego ciljnega zmanjšanja CO2 v EU ni potrebna; povzročila bi obsežen 
porast cen energije, škodila konkurenčnosti industrijske panoge in zmanjšala kupno moč 
potrošnikov. Boljša možnost je brezplačna dodelitev po vseevropskih referenčnih vrednostih z 
naknadnim prilagajanjem (in z upoštevanjem dejanske proizvodnje). Dražba pravic za CO2 za 
proizvodnjo električne energije je nepotreben precejšnji strošek za odjemalce. Mehanizem 
brezplačnega dodeljevanja na podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje je 
učinkovitejši sistem za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 368
Anders Wijkman

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 

1. Komisija do 31. decembra 2010 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
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ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka vzpostavijo 
usklajene referenčne vrednosti na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti za naprave v posameznih 
sektorjih, ki pridobijo brezplačne pravice. 
Te referenčne vrednosti temeljijo na 
najučinkovitejših tehnikah in 
tehnologijah na področju toplogrednih 
plinov ter energetske učinkovitosti na trgu 
in zajemajo nadomestke, alternativne 
proizvodne postopke, uporabo biomase, 
soproizvodnjo ter zajemanje in 
shranjevanje toplogrednih plinov.

Za vsak sektor se referenčne vrednosti po 
možnosti izračunajo glede na končni 
proizvod in ne le glede na vložke, da bi 
kar se da povečali prihranek emisij 
toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti v celotnem proizvodnem 
procesu zadevnega sektorja.
Brezplačne dodelitve napravam se 
izvedejo na ravni, ki ni višja od ustrezne 
sektorske referenčne vrednosti, tako da 
bodo nagrajeni najučinkovitejši 
upravljavci na področju energije in emisij. 
Noben ukrep iz prvega pododstavka ne 
spodbuja povečanja splošne ravni emisij za 
zadevni sektor. Ukrepi lahko upoštevajo 
tudi emisije, povezane z uporabo gorljivih 
odpadnih plinov iz plavžev, ko se 
proizvodnji teh odpadnih plinov v procesu 
proizvodnje jekla v plavžih ni mogoče 
izogniti; s tega vidika lahko ukrepi 
določajo brezplačno dodelitev pravic za 
plavže, kjer ti plini nastajajo. Pravice v 
zvezi z morebitno neto prodajo
proizvedene električne energije tretjim 
osebam se ne dodelijo brezplačno.

Komisija potem, ko Skupnost sklene Komisija potem, ko Skupnost sklene 
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mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Or. en

Predlog spremembe 369
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 31. decembra 2010 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka so, kolikor 
je mogoče, usklajeni in zagotavljajo, da se 
dodelitev opravi na način, ki spodbuja 
tehnike in tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno kot 
stranski proizvod v industrijskem 
postopku z uporabo toplote, vodnih hlapov 
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ali plina, ki nastanejo v industrijskem 
postopku.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Or. fr

Obrazložitev

Evropske industrije, ki v industrijskem postopku zbirajo energijo in jo pretvarjajo v 
električno, ne smejo biti kaznovane.

Predlog spremembe 370
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropske proizvodne družbe so 
izpostavljene mednarodni konkurenci. 
Dokler ni dosežen mednarodni sporazum, 
ki bi določal enake pogoje za 
konkurenčne sektorje, mora biti 
brezplačna dodelitev na osnovi 
učinkovitosti pravilo za naprave 
predelovalnega sektorja znotraj področja 
uporabe te direktive.

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe za dodelitev pravic iz odstavkov 2 
do 6 in 8.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 

Navedeni ukrepi, ki opredeljujejo 
brezplačne dodelitve na podlagi 
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z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter 
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz drugega pododstavka, kolikor je 
mogoče, preprečijo povečanje emisij CO2
in selitev industrije, tako da se dodelitev 
opravi na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti in zmanjšanje emisij ter da ne 
spodbuja povečanja emisij na proizvodno 
enoto. Ti ukrepi upoštevajo tudi emisije, 
povezane z uporabo gorljivih odpadnih 
plinov iz industrijskih postopkov za 
pridobivanje energije. Pravice v zvezi z 
morebitno proizvodnjo električne energije 
se ne dodelijo brezplačno, razen za 
električno energijo, proizvedeno za 
uporabo v industriji v povezavi s porabo 
toplote v industriji ali iz ostankov v 
industrijskem postopku; take pravice se 
dodelijo načelih za dodeljevanje pravic, ki 
se uporabljajo za te industrijske 
dejavnosti, kar pomeni, da se dodelijo 
brezplačno na podlagi učinkovitosti 
(referenčnih vrednosti).

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena ter 
predstavi zakonodajni predlog v skladu s 
členom 251 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovita uporaba odpadnih plinov in drugih ostankov energije v industrijskih postopkih 
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spodbuja energetsko učinkovitost in pozitivno vpliva na podnebje. V industrijskih napravah iz 
teh postopkov se proizvajata električna energija in toplota. Taki proizvodnji električne 
energije morajo biti dodeljene brezplačne pravice. Zato ni pomembno, ali se električna 
energija ali toplota porabi interno ali eksterno.

Predlog spremembe 371
Peter Liese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija najkasneje do 30. junija 2010
na usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic. Komisija se pri 
opredelitvi načel za določitev referenčnih 
vrednosti posvetuje z zadevnimi 
panogami.

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter 
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice 
v zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na podlagi referenčnih vrednosti za 
spodbujanje tehnologij na področju 
toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanja emisij. Brez 
poseganja v merila, ki so značilna za 
panogo, morajo te določbe upoštevati 
najučinkovitejše tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energije, 
najučinkovitejše nadomestke in splošno 
uporabljane alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter razpoložljive zmožnosti, 
za zmanjšanje emisij s tehničnim sredstvi. 
Spodbujati morajo zmanjšanje emisij.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
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spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Or. de

Obrazložitev

Sklicevanje na odstavke 2, 6 in 8 ne omogoča večje jasnosti, saj tretji pododstavek že vsebuje 
skladen sistem referenčnih vrednosti. Zaradi načrtovanja je treba sistem referenčnih 
vrednosti določiti do sredine leta 2010. Predlog spremembe poudarja pomen uporabe in 
pomembne značilnosti referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 372
Avril Doyle

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 31. decembra 2010 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, vzpostavijo usklajene referenčne 
vrednosti, da zagotovijo, da se dodelitev 
opravi na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij in 
tehnik, nadomestkov, alternativnih 
proizvodnih postopkov, uporabe biomase 
ter zajemanja in shranjevanja toplogrednih 
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zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

plinov, ter da ne spodbuja povečanja 
emisij. Usklajena pravila lahko upoštevajo 
tudi emisije, povezane z uporabo gorljivih 
odpadnih plinov, ko se proizvodnji teh 
odpadnih plinov v postopku industrijske 
proizvodnje ni mogoče izogniti; s tega 
vidika lahko pravila določajo brezplačno 
dodelitev pravic upravljavcem naprav za 
zažiganje zadevnih odpadnih plinov ali 
upravljavcem vseh naprav, kjer ti plini 
nastajajo. Pravice v zvezi z morebitno neto 
prodajo proizvedene električne energije se 
za elektroenergetsko omrežje ne dodelijo 
brezplačno.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Or. en

Obrazložitev

S tem bo prestavljen datum, do katerega mora Komisija sprejeti pravila za brezplačno 
dodelitev pravic. To je v skladu s členom 11(1), ki določa, da morajo države članice Komisiji 
do 30. junija 2011 predložiti popoln seznam naprav in brezplačno dodeljenih pravic. Glede 
na to, da naj bi se države članice posvetovale z napravami s tega seznama in s širšo javnostjo, 
že samo za določitev možnih računalniških napak, je predlagano obdobje treh mesecev 
prekratko. Poleg tega se je treba izogniti brezplačni dodelitvi neto prodajalcem električne 
energije, da bi preprečili izkrivljanje trga z električno energijo.

Predlog spremembe 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Za sektorje ali industrijske panoge, ki so 
izpostavljeni tveganju povečanja emisij 
CO2, je delež pravic, ki se dodelijo 
brezplačno, stoodstoten, dokler se ne 
sklene zadovoljiv mednarodni sporazum 
na podlagi meril iz člena 28(1).

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, z izjemo 
naprav za soproizvodnjo in lastne 
proizvodnje električne energije.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Or. fr
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Obrazložitev

Prehodna pravila za brezplačno dodelitev pravic se lahko brez težav uvede eno leto prej. V 
direktivi je treba jasno navesti, da se bo sektorjem in industrijskim panogam, ki so 
izpostavljeni tveganju povečanja emisij CO2, pravice dodelilo brezplačno, dokler ne bo 
dosežen zadovoljiv mednarodni sporazum. Ta določba je nujna za zanesljivo načrtovanje 
naložb v EU. Prav tako je bistveno, da nista kaznovani soproizvodnja in lastna proizvodnja 
električne energije.

Predlog spremembe 374
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij,
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče in pod pogojem, da emisije 
nastanejo v industrijskem postopku, 
zagotovijo, da se dodelitev opravi na način, 
ki spodbuja tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov v 
vsakem sektorju, ter da ne spodbuja 
povečanja emisij. Pravice v zvezi z 
morebitno proizvodnjo električne energije 
se ne dodelijo brezplačno, z izjemo naprav 
za soproizvodnjo in lastne proizvodnje 
električne energije.
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Dokler se ne doseže mednarodni 
sporazum, energetsko intenzivne 
industrijske panoge, ki delujejo v EU, v 
skladu z referenčno vrednostjo, temelječo 
na merilih najboljših razpoložljivih 
tehnologij, ki so tehnično izvedljive, 
prejemajo brezplačne pravice v skladu z 
omejitvami EU.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Or. fr

Obrazložitev

Prehodna pravila za brezplačno dodelitev pravic se lahko brez težav uvede eno leto prej.
Najboljši način za spodbujanje tehnologij za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti je, da se specifične emisije količinsko opredelijo in da se določijo 
tehnično uresničljivi cilji na podlagi sektorskega pristopa. Metoda referenčnih vrednosti 
omogoča, da se neposredno in na mednarodni ravni oceni primerljivo in zavezujoče 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v različnih sistemih za trgovanje s pravicami.

Predlog spremembe 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija najkasneje do 30. junija 2010
na usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 

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

z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Komisija se pri določanju 
pravil za oblikovanje referenčnih 
vrednosti v posameznih panogah 
posvetuje z zadevnimi panogami.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij na 
podlagi referenčnih vrednosti, in da ne 
spodbuja povečanja emisij. Ne glede na 
posebna merila za posamezne industrijske 
panoge se upoštevajo najučinkovitejše 
tehnologije, nadomestki, splošno 
uporabljani alternativni proizvodni 
postopki, uporaba biomase ter zmožnosti 
za zmanjšanje emisij, vključno s 
tehnološkimi zmožnostmi. Ti ukrepi 
spodbujajo zmanjšanje specifičnih emisij. 
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Or. pl

Obrazložitev

Sklicevanje na odstavke 2, 6 in 8 ne prispeva k jasnosti, saj je v tretjem pododstavku že 
naveden skladen sistem za oblikovanje referenčnih vrednosti. Zaradi načrtovanja je treba 
sistem za oblikovanje referenčnih vrednosti določiti do sredine leta 2010. Ta predlog 
spremembe poudarja uporabo referenčnih vrednosti in pomen vprašanj, kot je usklajevanje 
načinov njihovega določanja, ter omogoča, da se upoštevajo značilnosti določene panoge 
hkrati z jasno pobudo za izboljšanje rezultatov in posvetovanje z zadevnimi panogami.
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Predlog spremembe 376
Bogusław Sonik

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija najkasneje do 30. junija 2010
na usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti.

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

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Komisija se pri določanju 
pravil za oblikovanje referenčnih 
vrednosti v posameznih panogah 
posvetuje z zadevnimi panogami.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij na 
podlagi referenčnih vrednosti, in da ne 
spodbuja povečanja emisij. Ne glede na 
posebna merila za posamezne industrijske 
panoge se upoštevajo najučinkovitejše 
tehnologije, nadomestki, splošno 
uporabljani alternativni proizvodni 
postopki, uporaba biomase ter zmožnosti 
za zmanjšanje emisij, vključno s 
tehnološkimi zmožnostmi. Ti ukrepi 
spodbujajo zmanjšanje specifičnih emisij. 
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 



PE409.642v01-00 26/96 AM\734516SL.doc

SL

sporazum popolnoma upravičena. sporazum popolnoma upravičena.

Or. pl

Predlog spremembe 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

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

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za obrate za soproizvodnjo toplote in 
električne energije in samodobavo 
električne energije energetsko intenzivnim 
industrijam. V primeru brezplačne 
dodelitve pravic za samodobavo električne 
energije napravi v sektorju ali 
podsektorju, kjer obstaja tveganje 
povečanja emisij CO2, naprava, ki 
uporablja električno energijo, ne sme 
istočasno dobiti pravice za posredne 
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emisije v skladu z odstavkoma 8 in 9 člena 
10b.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena [23(3)] za 
zagotovitev, da se brezplačna dodelitev 
opravi le tam, kjer je glede na ta sporazum 
popolnoma upravičena.

Or. en

Obrazložitev

Samodobavo energetsko intenzivnih industrijskih panog je treba obravnavani drugače od 
uporabne proizvodnje, saj so konkurenčne okoliščine njihovih končnih uporabnikov 
popolnoma drugačne (stroškov ni možno prenesti). Treba jo je obravnavati kot sestavni del 
energetsko intenzivnega podjetja, da bi dosegli enakost z mednarodnim poslovnim modelom 
za taka podjetja in s sektorji/podjetji, ki bi drugače imeli koristi od brezplačne dodelitve 
pravic za neposredne ali posredne emisije z jasnimi določbami za preprečitev dvojnega 
dodeljevanja pravic za vse posredne emisije iz samodobave.

Predlog spremembe 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 31. decembra 2009 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Or. en
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Predlog spremembe 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija najkasneje do 30. junija 2010
na usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odstavke od 2 do 6 in 8 ne vpeljuje več jasnosti, saj tretji pododstavek že 
omogoča skladen primerjalni sistem. Zaradi načrtovanja bi se morali o primerjalnih sistemih 
sporazumeti v sredini leta 2010.

Predlog spremembe 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija najkasneje do 30. junija 2010
na usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odstavke od 2 do 6 in 8 ne vpeljuje več jasnosti, saj tretji pododstavek odstavka 
1 že omogoča skladen primerjalni sistem. Zaradi načrtovanja bi se morali o primerjalnih 
sistemih sporazumeti v sredini leta 2010.
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Predlog spremembe 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija najkasneje do 30. junija 2010
na usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na odstavke od 2 do 6 in 8 ne vpeljuje več jasnosti, saj tretji pododstavek odstavka 
1 že omogoča skladen primerjalni sistem. Zaradi načrtovanja bi se morali o primerjalnih 
sistemih sporazumeti v sredini leta 2010.

Predlog spremembe 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Or. en

Obrazložitev

Verjamemo, da je možno pravila dodelitve sprejeti prej in tako povečati predvidljivost. Poleg 
tega predlog Komisije daje državam članicam samo tri mesece časa, da objavijo posamezne 
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brezplačne dodelitve za vsako napravo (od 30. junija 2011, ko bodo pravila dodelitve 
sprejeta, do 30. septembra 2011), kar je odločno premalo. S tem predlogom spremembe se to 
obdobje ustrezno podaljša.

Predlog spremembe 383
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 31. decembra 2010 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Or. en

Obrazložitev

Te ukrepe je treba imeti čim prej, vendar je treba upoštevati razumen čas sprejetja.

Predlog spremembe 384
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 31. decembra 2010 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Or. en
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Obrazložitev

Te ukrepe je treba imeti čim prej, vendar je treba upoštevati razumen čas sprejetja.

Predlog spremembe 385
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme dodatne polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6.

Or. de

Obrazložitev

Pravice, ki niso dodeljene brezplačno, morajo biti omejene na proizvodnjo električne 
energije, pri kateri se ne uporablja sistem soproizvodnje toplote in električne energije, da ne 
bi še bolj obremenili te najbolj učinkovite oblike proizvodnje električne energije in delovali 
proti mehanizmom, ki podpirajo soproizvodnjo toplote in električne energije.

Predlog spremembe 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Komisija bi se morala pri 
opredeljevanju načel za oblikovanje 
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referenčnih vrednosti v posameznih 
sektorjih posvetovati z zadevnimi sektorji.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja pomen uporabe referenčnih vrednosti in njihovih pomembnih 
značilnosti, kot so usklajen primerjalni sistem, ki je lahko usmerjen v okoliščine, značilne za 
določen sektor, večja spodbuda za izboljšanje učinkovitosti, posvetovanje z zadevnimi 
industrijskimi panogami.

Predlog spremembe 387
Irena Belohorská

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, vzpostavijo usklajene referenčne 
vrednosti, da zagotovijo, da se dodelitev 
opravi na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij in 
tehnik, zmožnosti, tudi tehničnih, za 
zmanjšanje emisij, nadomestkov, 
alternativnih proizvodnih postopkov, 
uporabe biomase ter zajemanja in 
shranjevanja toplogrednih plinov, ter da ne 
spodbuja povečanja emisij. Ti ukrepi 
upoštevajo tudi emisije, povezane z 
uporabo gorljivih odpadnih plinov, ko se 
njihovi proizvodnji ni mogoče izogniti v 
integriranem, na rudi temelječem procesu 
proizvodnje jekla, zlasti v plavžih, in 
zagotoviti, da se pravice dodelijo 
brezplačno za procese proizvodnje, v 
katerih nastajajo ti plini. Pravice v zvezi z 
morebitno neto prodajo proizvedene 
električne energije tretjim osebam se ne 
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dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva poročevalkin predlog spremembe 19, vendar zagotavlja 
dodelitev brezplačnih pravic tem plinom, da bi ponudil pravo spodbudo za trajnostno 
uporabo, namesto da bi odločitev o odpadnih plinih prepustil Komisiji. Predlog spremembe 
dodaja pomemben vidik pristopu referenčnih vrednosti, saj zagotavlja upoštevanje tehničnih 
zmožnosti za zmanjševanje emisij.

Predlog spremembe 388
Peter Liese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter 
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice 
v zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, vzpostavijo usklajene za sektor 
značilne referenčne vrednosti, da
zagotovijo, da se dodelitev opravi na način, 
ki spodbuja tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij 
ter da ne spodbuja povečanja emisij. Ti 
ukrepi temeljijo na najučinkovitejših 
tehnikah in tehnologijah ter upoštevajo 
zmožnosti, tudi tehnične, za zmanjšanje 
emisij, nadomestke, alternativne 
proizvodne postopke, in uporabo biomase.

Komisija bi se morala pri opredeljevanju 
načel za oblikovanje referenčnih 
vrednosti v posameznih sektorjih 
posvetovati z zadevnimi sektorji.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je opredeliti metodologijo za določitev referenčnih vrednosti. Apno, cement in 
jeklo imajo manj zmožnosti za zmanjšanje emisij, kot na primer rafinerije. To je treba 
upoštevati.

Predlog spremembe 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij,
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, vzpostavijo usklajene referenčne 
vrednosti, da zagotovijo, da se dodelitev 
opravi na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij 
ter da ne spodbuja povečanja emisij. Ti 
ukrepi temeljijo na najučinkovitejših 
tehnikah in tehnologijah ter upoštevajo
zmožnosti, tudi tehnične, za zmanjšanje 
emisij, nadomestke, alternativne
proizvodne postopke in uporabo biomase .
Ukrepi ne spodbujajo povečevanja emisij 
na proizvodno enoto. Pravice v zvezi z 
morebitno proizvodnjo električne energije 
se ne dodelijo brezplačno.

Komisija se mora pri opredeljevanju načel 
za oblikovanje referenčnih vrednosti v 
posameznih sektorjih posvetovati z 
zadevnimi sektorji.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poročevalke podpira uvedbo usklajenih referenčnih vrednosti. Za 
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okrepitev tega pristopa so dodana pojasnila:

- referenčne vrednosti se oblikujejo na podlagi najučinkovitejših (vodilnih) tehnik 

- tehnične zmožnosti so bistveno merilo, kot je sedaj določeno v odstavku 3 Priloge III 
sedanje direktive (npr. upoštevanje emisij, povezanih s proizvodnim postopkom)

- zajemanje in ekološko shranjevanje CO2 ni povezano z določanjem referenčnih 
vrednosti

- preprečiti je treba povečanje emisij na proizvodno enoto, hkrati pa omogočiti rast

- posvetovati se je treba z zadevnimi panogami

Predlog spremembe 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka temeljijo na 
referenčnih vrednostih v tistih panogah, 
kjer je to ustrezno, da, kolikor je mogoče, 
zagotovijo, da se dodelitev opravi na način, 
ki spodbuja tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, hkrati 
pa spodbuja izboljšanje specifičnih emisij 
v skladu s ciljem skupnega zmanjšanja iz 
člena 9. Pravice v zvezi z morebitno 
proizvodnjo električne energije se ne 
dodelijo brezplačno, z izjemo naprav za 
soproizvodnjo in lastne proizvodnje 
električne energije.

Or. fr
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Obrazložitev

Pomembno je, da soproizvodnja in lastna proizvodnje električne energije, ki prispevata k 
varovanju okolja, nista kaznovani. Nujno je, da se pojem referenčnih vrednosti uporabi kot 
metodo dodeljevanja v tistih panogah ali delih panog, kjer je to mogoče glede na 
primerljivost njihovih proizvodnih postopkov. Poleg tega je bistveno, da sistem dodeljevanja 
spodbuja predvsem izboljšanje specifičnih emisij iz posameznih naprav, ne pa zmanjšanje 
njihove proizvodnje.

Predlog spremembe 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter 
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice 
v zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti z uporabo referenčnih 
vrednosti. Brez poseganja v merila, ki so 
značilna za sektor, je treba upoštevati
najučinkovitejše tehnologije, nadomestke, 
na splošno veljavne alternativne 
proizvodne postopke, uporabo biomase, 
obnovljive vire energije in druge tehnične 
rešitve s potencialom za zmanjšanje 
emisij. Ukrepi spodbujajo zmanjševanje 
posebnih emisij.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja pomen uporabe referenčnih vrednosti in njihovih pomembnih 
značilnosti, kot so usklajeni primerjalni sistem, ki je lahko usmerjen v okoliščine, značilne za 
določen sektor, večja spodbuda za izboljšanje učinkovitosti, posvetovanje z zadevnimi 
industrijskimi panogami. Alternativni proizvodni postopki se lahko uporabijo kot referenčne 
vrednosti le, če so ti na splošno uporabljeni. Sklicevanje na zmožnosti iz Priloge III obstoječe 
direktive ostaja za pojasnjevanje tehnološkega značaja referenčnih vrednosti. Zajemanje in 
shranjevanje ogljika ni povezano z določanjem referenčnih vrednosti.
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Predlog spremembe 392
Antonio De Blasio

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi za neposredne in posredne emisije 
iz prvega pododstavka, kolikor je mogoče, 
zagotovijo, da se dodelitev opravi na način, 
ki spodbuja tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
če se električna energija ne uporablja v 
panogah, ki so neposredne ali posredne 
povzročiteljice emisij in so opredeljene kot 
izpostavljene ter prejemajo brezplačne 
pravice do emisij toplogrednih plinov do 
določene ravni zmogljivosti.

Or. hu

Obrazložitev

Predlagani dodatek bo proizvajalcem energije omogočil, da bodo prejemali brezplačne 
pravice do emisij do ravni uporabe energije v panogah in delih panog, ki so opredeljeni kot 
izpostavljeni in so neposredni ali posredni povzročitelji emisij (raven zmogljivosti, ki temelji 
na najboljši razpoložljivi tehnologiji). To bo preprečilo povečanje emisij CO2 in omogočilo, 
da bodo energetsko intenzivne panoge ostale konkurenčne in ohranile svoj položaj v 
Skupnosti.
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Predlog spremembe 393
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen v 
primeru najmanj 12 predstavitvenih 
obratov zajemanja in shranjevanja ogljika 
z močjo najmanj 200 MW, ki jih izbere 
Komisija, v katerih so vključene vse 
tehnologije zajemanja in shranjevanja 
ogljika v kombinaciji z različnimi viri 
energije ter možnostmi shranjevanja in 
prenosa, in sicer v višini do 125 % 
proizvodne količine, predvidene dve leti 
pred začetkom proizvodnje, vendar ne 
pred letom 2013.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe bi moral spodbujati ustanovitev predstavitvenih obratov, o kateri bi se 
bilo treba odločiti čim prej.
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Predlog spremembe 394
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij.

Or. en

Predlog spremembe 395
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij.
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energije se ne dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba 100 % dražbe pravic do emisij toplogrednih plinov že z letom 2013 bo privedla do 
nenadnega dviga cen energije. To povišanje bo v državah, kjer se električna energija 
proizvaja pretežno iz premoga, za katerega velja, da povzroča največ emisij, povzročilo 
najvišje povečanje stroškov za električno energijo. Nesporno pomanjkanje enotnosti na trgu 
električne energije in obstoj izoliranih regionalnih trgov električne energije, ki imajo omejene 
zmogljivosti prenosa energije po omrežju pomeni, da možnih posledic znatnega povišanja cen 
v EU ni možno kompenzirati.

Predlog spremembe 396
Urszula Krupa

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. 

Or. pl

Obrazložitev

V gospodarskih sistemih, ki temeljijo na fosilnih gorivih, bodo uvedene določbe, zlasti 
dodelitev pravic proizvajalcem električne energije, ki ni brezplačna, in linearno zmanjšanje 
števila pravic, povzročile skokovit porast cen električne energije in veliko povečanje stroškov 
celotnega gospodarstva, kar bo pomenilo tudi višje stroške za državljane.
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Predlog spremembe 397
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter
da ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
in da ne spodbuja povečanja emisij.

Or. de

Obrazložitev

Pravice, ki niso dodeljene brezplačno, morajo biti omejene na proizvodnjo električne 
energije, pri kateri se ne uporablja sistem soproizvodnje toplote in električne energije, da ne 
bi še bolj obremenili te najbolj učinkovite oblike proizvodnje električne energije in delovali 
proti mehanizmom, ki podpirajo soproizvodnjo toplote in električne energije.

Predlog spremembe 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
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na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij, kot so
naprave za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, ob upoštevanju 
najučinkovitejših tehnologij, nadomestkov, 
alternativnih proizvodnih postopkov, 
uporabe biomase ter zajemanja in 
shranjevanja toplogrednih plinov, ter da ne 
spodbuja povečanja emisij.

Or. es

Obrazložitev

Obrati za soproizvodnjo imajo velik potencial za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, saj 
istočasno proizvajajo toploto in električno energijo, to pa pomeni veliko večji izkoristek 
primarne energije kot pri katerem koli običajnem sistema proizvodnje električne energije. Da 
bi dosegli ta potencial, mora biti v sistema za trgovanje z emisijami upoštevana posebnost 
metodologije dodeljevanja emisijskih pravic . Zato je treba dodeliti brezplačne pravice za 
100 % proizvedene električne energije.

Predlog spremembe 399
Peter Liese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, vzpostavijo usklajene referenčne 
vrednosti, da zagotovijo, da se dodelitev 
opravi na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij in 
tehnik, nadomestkov, alternativnih 
proizvodnih postopkov, uporabe biomase 
ter zajemanja in shranjevanja toplogrednih 
plinov, ter da ne spodbuja povečanja 
emisij. Ukrepi lahko upoštevajo tudi 



AM\734516SL.doc 43/96 PE409.642v01-00

SL

emisije, povezane z uporabo gorljivih 
odpadnih plinov iz plavžev, ko se 
proizvodnji teh odpadnih plinov v procesu 
proizvodnje jekla v plavžih ni mogoče 
izogniti; s tega vidika lahko ukrepi 
določajo brezplačno dodelitev pravic za 
plavže, kjer ti plini nastajajo. Pravice v 
zvezi z morebitno neto prodajo 
proizvedene električne energije tretjim 
osebam se ne dodelijo brezplačno, razen 
proizvajalcem električne energije za 
proizvodnjo električne energije za 
prevoznike v železniškem prometu. Te 
pravice se dodeljujejo brezplačno le, 
dokler druge vrste prevoza ne bodo 
sodelovale pri trgovanju z emisijami na 
primerljivo zahteven način.

Or. en

Obrazložitev

Sistem za trgovanje z emisijami zdaj ne vpliva na cestni in vodni promet, ki vanj ne bo 
vključen niti po letu 2012. Letalski promet bo vanj vključen, vendar bo delež brezplačnih 
pravic ostal visok. Če bi določili dodelitev brezplačnih pravic, ki pokrivajo potrebe 
prevoznikov v železniškem prometu po električni energiji, bi se cena trgovanja z emisijami za 
evropske železnice drastično povečala. Po predvidevanjih Komisije bi se stroški za železnice 
povečali za približno 400 milijonov EUR na leto.

Predlog spremembe 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
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učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno v 
povezavi s porabo toplote v industriji ali iz 
ostankov v industrijskem postopku, če je 
namenjena lastni porabi upravljavcev 
naprav; take pravice se dodelijo po istih 
načelih dodeljevanja, ki veljajo za 
zadevno industrijsko dejavnost, kot je 
navedeno v Prilogi I.
Če pa je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice 
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin, dodelijo brezplačno, po istih načelih 
dodelitve pravic, kot veljajo za tisto 
napravo.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnja energije in toplote v povezavi z industrijskimi postopki in energija, proizvedena 
iz ostankov, sta okolju prijazni rešitvi za oskrbo z energijo za industrijske postopke. CO2 iz 
uporabe odpadnih plinov je neločljivo povezan z napravami, ki te pline proizvajajo, in mora 
biti zato pripisan napravi, ki ga proizvede. To je skladno s točko 92 dokumenta KOM(2003) 
830. Omogoča tudi lažje oblikovanje referenčnih vrednosti, ki manjšajo porabo ogljika in 
posledično nastanek odpadnih plinov. Dražba bi nepotrebno obremenila te naprave in 
odvrnila od učinkovite uporabe odpadnih plinov.

Predlog spremembe 401
Richard Seeber

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

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov in 
neizogibnih emisij CO2 iz vložka surovin, 
ter da ne spodbuja povečanja emisij. 
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Pri postopku dodeljevanja je treba upoštevati tehnološki potencial za zmanjšanje emisij, saj 
najhujših emisij v nekaterih sektorjih, kot je karbonski CO2  iz apnenca, ni mogoče zmanjšati.
Neizogibne emisije CO2 iz vložka surovin imajo na podnebne spremembe enak učinek kot 
emisije energije. Z vidika brezplačnega dodeljevanja (povečanje emisij) so tako imenovane 
emisije iz procesov glavni stroškovni dejavnik. Zato bi moral biti tehnološke zmožnosti za 
zmanjšanje emisij upoštevan v skladu z veljavno Prilogo III Direktive 2003/87/ES, odstavek 3.

Predlog spremembe 402
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij,
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
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postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov in 
neizogibnih emisij CO2 iz vložka surovin, 
ter da ne spodbuja povečanja emisij. 
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Pri postopku dodeljevanja je treba upoštevati tehnološki potencial za zmanjšanje emisij, saj 
se najhujše emisije v nekaterih panogah, kot je karbonski CO2  iz apnenca, ni mogoče 
zmanjšati. Neizogibne emisije CO2 iz vložka surovin imajo na podnebne spremembe enak 
učinek kot emisije energije. Z vidika brezplačnega dodeljevanja (uhajanje ogljika) so tako 
imenovane emisije iz procesov glavni stroškovni dejavnik. Zato bi moral biti tehnološki 
potencial za zmanjšanje emisij upoštevan v skladu z veljavno Prilogo III direktive 
2003/87/ES, odstavek 3.

Predlog spremembe 403
Norbert Glante

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno. Izjema 
so najmanj 12 predstavitvenih obratov 
zajemanja in shranjevanja ogljika z močjo 
najmanj 200 MW, ki jih izbere Komisija, v 
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katerih so vključene vse tehnologije 
zajemanja in shranjevanja ogljika v 
kombinaciji z različnimi viri energije ter 
možnostmi shranjevanja in prenosa.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da se preskusijo vsi tehnološki pristopi k zajemanju CO2 in vse oblike 
shranjevanja. Zaradi tega je potrebnih 12 predstavitvenih obratov.

Predlog spremembe 404
Bogusław Sonik

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Ukrepi iz 
prvega pododstavka lahko omogočijo 
dodelitev pravic obratom, ki proizvajajo 
toploto, z uporabo referenčnih standardov 
proizvodnje in tako, da tem obratom 
omogočijo, da naknadno izvedejo 
poravnave v skladu s splošnimi načeli.
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno.

Or. en
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Obrazložitev

V členu 10.a.8 je navedeno, da lahko v nekaterih panogah/delih panog pride do motenj v 
konkurenčnosti in da je lahko posledica takih motenj poskus „zapustiti“ sistem EU za 
trgovanje z emisijami s preselitvijo proizvodnje v države, ki jih sistem ne zajema. Člen 10.a.8 
predvideva, da se tem panogam dodeli 100 % brezplačne pravice. Zato bi bilo dobro določiti 
postopke, ki bi omogočili porazdelitev pravic z uporabo metode referenčnih vrednosti na 
podlagi dejanske proizvodnje.

Predlog spremembe 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno iz 
odpadnih plinov pri proizvodnih 
postopkih. Če je odpadni plin iz 
proizvodnega postopka uporabljen kot 
gorivo, se pravice dodelijo upravljavcu 
naprave, ki ga proizvaja, po istih pravilih, 
kot veljajo za zadevno napravo.

Or. pl

Obrazložitev

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
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emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Predlog spremembe 406
Matthias Groote

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Ukrepi 
lahko upoštevajo tudi emisije, povezane z 
uporabo gorljivih odpadnih plinov iz 
plavžev in koksarn, ko se proizvodnji teh 
odpadnih plinov v procesu proizvodnje 
jekla v plavžih in koksarnah ni mogoče 
izogniti; s tega vidika lahko ukrepi 
določajo brezplačno dodelitev pravic za 
plavže in koksarne, kjer ti plini nastajajo.
Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Koksarniški plini so neizogiben stranski produkt procesa koksanja. To so emisije iz procesa, 
za katere bi bilo treba brezplačno dodeliti pravice za emisije.
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Predlog spremembe 407
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno v 
povezavi s porabo toplote v industriji ali iz 
ostankov v industrijskem postopku; take 
pravice se dodelijo po istih načelih 
dodeljevanja, ki veljajo za zadevno 
industrijsko dejavnost, kot je navedeno v 
Prilogi I.

Or. en

Obrazložitev

Iz okoljskih in gospodarskih razlogov je industrijski sektor vlagal v soproizvodnjo toplote in 
električne energije ter v oskrbo z energijo iz industrijskih ostankov. Ta dejavnost je bila 
nadalje spodbujana kot rešitev v zvezi z neliberaliziranimi energetskimi trgi, spodbuja pa jo 
tudi direktiva o soproizvodnji toplote in energije. Predlog predvideva, da bi morale biti vse 
oblike električne energije obravnavane po istih načelih dodelitve pravic. Toplota in energija, 
proizvedeni za industrijske postopke, sta namenjeni oskrbi povpraševanja po teh postopkih ali 
zagotavljanju okoljskih rešitev. Zato ju je treba obravnavati drugače kot običajno proizvodnjo 
elektrike in toplote.
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Predlog spremembe 408
Riitta Myller

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za proizvodnjo električne energije v 
napravah za soproizvodnjo toplote in 
elektrike za postopke industrijske 
proizvodnje in električno energijo, 
proizvedeno iz odpadnih plinov pri 
postopkih industrijske proizvodnje,
Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo 
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin, v skladu z istimi načeli dodelitve 
pravic, kot veljajo za tisto napravo.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnji električne energije v obratih za kombinirano proizvodnjo toplote in električne 
energije morajo biti dodeljene brezplačne pravice. Ta proizvodnja je odvisna neposredno od 
energetskih potreb industrijskih naprav. Industrijske naprave za kombinirano proizvodnjo 
toplote in električne energije so tesno povezane z industrijskimi obrati, katerim služijo, v 
številnih primerih pa se oskrbujejo z gorivi iz industrijskih naprav. Delež soproizvodnje 
toplote in električne energije je največji v proizvodnji celuloze in papirja, taka proizvodnja pa 
obstaja tudi v kemični industriji ter industriji železa in jekla, rafinerijah in prehrambeni 
industriji.
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Predlog spremembe 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno iz 
odpadnih plinov pri postopkih industrijske 
proizvodnje.

Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo 
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin, v skladu z enakimi načeli dodelitve 
pravic, kot veljajo za tisto napravo.

Or. en

Obrazložitev

Pri procesu izdelave jekla nastanejo neizogibni plini (koksarniški plin, plavžni plin, 
konverterski plin), ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije. To prispeva k 
zmanjševanju emisij CO2, saj bi bili v nasprotnem primeru ti plini sežgani in pri tem nastaja 
CO2. Energetsko učinkovito rabo odpadnih plinov je treba spodbujati.
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Predlog spremembe 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno razen za 
elektriko, proizvedeno iz odpadnih plinov 
iz industrijskih proizvodnih procesov, 
samodobave elektrike z visoko 
učinkovitimi sredstvi in lastno porabo 
elektrike prek visoko učinkovite 
soproizvodnje, kot je opredeljena v 
direktivah 2004/8/ES in 2007/74/ES; 
dodelitev se opravi v skladu z enakimi 
načeli dodelitve, ki se uporabljajo za 
napravo v celoti.

Or. en

Obrazložitev

Splošno pravilo, ki ne predvideva brezplačne dodelitve pravic, je pravilno. Vseeno pa je treba 
priznati posebne pravice za naprave, ki same porabijo elektriko s soproizvodnjo, samodobavo 
ali z uporabo odpadnih plinov. Za elektriko, ki se proizvede v teh primerih, je treba dodeliti 
pravice po enakih načelih dodelitve kot veljajo za napravo. 
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Predlog spremembe 411
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
za električno energijo, proizvedeno za 
lastno porabo prek visoko učinkovite 
soproizvodnje, kot je opredeljeno v 
Direktivi 2004/8/ES, ali proizvedeno iz 
odpadnih plinov v industrijskem procesu; 
te dodelitve so v skladu z izvedbenimi 
ukrepi, navedenimi v odstavkih 7 in 8 tega 
člena, ki veljajo za glavni industrijski 
postopek.

Or. en

Obrazložitev

V preteklih letih je industrijski sektor vlagal v soproizvodnjo toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom in iz industrijskih ostankov. Sedanji predlog predvideva, da bi morale biti 
vse oblike električne energije obravnavane po enakih načelih dodelitve pravic, saj 
predvidoma obstaja le en trg električne energije. Tako dojemanje je napačno. Proizvodnja 
energije in toplote v povezavi z industrijskimi postopki je namenjena oskrbi povpraševanja po 
teh postopkih. Industrijska proizvodnja energije, ki je bistven del tega sektorja, bi morala biti 
dodeljena na podlagi pravil, ki zanj veljajo.
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Predlog spremembe 412
Dan Jørgensen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije, rafinerijami nafte ali letalstvom
se ne dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Sektorja naftnih rafinerij in letalstva bosta lahko prešla na polno ceno ogljika brez tveganja 
povečanja emisij CO2. Zato ju je treba obravnavati enako kot sektor električne energije.

Predlog spremembe 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob
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upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije ali rafinerijami nafte se ne 
dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Sektor naftnih rafinerij bo lahko prešel na polno ceno ogljika brez tveganja povečanja emisij 
CO2. Zato ga je treba obravnavati enako kot sektor električne energije.

Predlog spremembe 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije in rafinerijami nafte se ne 
dodelijo brezplačno.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je dodati rafinerije nafte in jih obravnavati enako kot proizvajalce električne energije, 
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ker lahko vključujejo cene ogljika brez tveganja povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 415
Péter Olajos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij,
vključno s kombinirano proizvodnjo 
toplote in električne energije,
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj kombinirane proizvodnje toplote in električne energije je začrtani cilj EU. Pravila 
dodelitve bi, skupaj z drugimi omenjenimi tehnologijami, morala zagotoviti, da bi bilo 
trgovanje z emisijami usmerjeno v razvoj tehnologij z večjim potencialom za zmanjšanje 
emisij CO2, predvsem kombinirane proizvodnje toplote in električne energije.

Predlog spremembe 416
Lena Ek

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



PE409.642v01-00 58/96 AM\734516SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
vključno s kombinirano proizvodnjo 
toplote in električne energije, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj kombinirane proizvodnje toplote in električne energije je začrtani cilj EU. Pravila 
dodelitve bi, skupaj z drugimi omenjenimi tehnologijami, morala zagotoviti, da bi bilo 
trgovanje z emisijami usmerjeno v razvoj tehnologij z večjim potencialom za zmanjšanje 
emisij CO2, predvsem kombinirane proizvodnje toplote in električne energije. Ta predlog 
spremembe zagotavlja doslednost z ostalimi določbami v zvezi z kombinirano proizvodnjo 
toplote in električne energije v predlogu.

Predlog spremembe 417
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
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postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
če se proizvaja v obratih za soproizvodnjo 
toplote in električne energije za lastne 
potrebe.

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodnja toplote in električne energije je najekonomičnejši način njune istočasne 
proizvodnje iz primarnih energetskih virov. To zlasti podpirajo številne države članice. Da bi 
se izognili dodatnim obremenitvam obratov za soproizvodnjo toplote in električne energije in 
zagotovili nove obrate, bi morala popolna dražba v sektorju električne energije ostati 
omejena na obrate, ki proizvajajo samo električno energijo.

Predlog spremembe 418
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno, razen 
če se proizvaja v obratih za soproizvodnjo 
toplote in električne energije za lastne 
potrebe.



PE409.642v01-00 60/96 AM\734516SL.doc

SL

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodnja toplote in električne energije je najekonomičnejši način njune istočasne 
proizvodnje iz primarnih energetskih virov. To zlasti podpirajo številne države članice. Da bi 
se izognili dodatnim obremenitvam obratov za soproizvodnjo toplote in električne energije in 
zagotovili nove obrate, bi morala popolna dražba v sektorju električne energije ostati 
omejena na obrate, ki proizvajajo samo električno energijo.

Predlog spremembe 419
Richard Seeber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glavno načelo za dodelitev brezplačnih 
pravic bo določitev referenčnih vrednosti. 
Referenčna vrednost se določi kot 
povprečne emisije toplogrednih plinov v 
sektorju za vsak proizvod v referenčnih 
letih. Vsaka naprava v sektorju dobi 
brezplačne pravice glede na vsoto 
proizvodnje v referenčnih letih 
pomnoženo z referenčno vrednostjo. 
Referenčni leti sta dve leti, ki se končata 
24 mesecev pred začetkom obdobja 
trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Brezplačne pravice se dodeljujejo na podlagi primerjalnih analiz, kar preprečuje spodbude za 
povečanje emisij. Na ta način se nagradi najuspešnejše (vodilne) pri učinkovitosti glede 
emisij CO2. Referenčni leti za obdobje, ki se prične leta 2013, bosta 2009 in 2010.
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Predlog spremembe 420
Matthias Groote

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Tistim panogam, za katere se lahko 
ustrezno utemelji, da tveganja uhajanja 
ogljika ni mogoče preprečiti na drug 
način, ter pri katerih je električna 
energija velik del proizvodnih stroškov in 
se proizvaja učinkovito, se dodeli največja 
količina pravic za prištevanje stroška CO2
v cene električne energije. Ta dodelitev 
temelji na povprečni letni porabi 
električne energije teh naprav in 
predvidene cene CO2, vključene v 
dogovorjeno ceno električne energije, ki 
se določi na osnovi mejne cene, ter se 
doda vsaki brezplačni dodelitvi. Prav tako 
se ne spremeni skupna količina pravic v 
skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Signal cene CO2 za elektriko bo zlasti vplival na intenzivne procese proizvodnje elektrike. Če 
bodo ti vključeni v mednarodno konkurenco, ki jo povzročajo neposredne emisije CO2, se 
lahko zmanjša konkurenčnost brez okoljske koristi. 

Predlog spremembe 421
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Naprave bodo enako obravnavane 
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glede pravic za emisije, ne glede na to ali 
so zunanje ali ne.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da v okviru sedanjega predloga ne bi ustvarjali spodbud, ki 
vodijo do izkrivljanja trga in večajo količino emisij. Temeljnega pomena je, da besedilo 
direktive izraža „oddajanje dejavnosti zunanjim izvajalcem“ v mnogih sektorjih.

Predlog spremembe 422
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo 
brezplačne pravice.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se je treba izogibati nenadnim pospešitvam pri dražbah, je neenaka obravnava za 
proizvajalce električne energije in industrijo kar zadeva počasen prehod neupravičena in ni v 
skladu z načeli EU. Nenadna uvedba 100-odstotnega licitiranja za proizvajalce električne 
energije bi na države članice vplivala zelo različno, odvisno od sestave energetskega trga. 
Prizadeta podjetja za želene prilagoditve potrebujejo veliko več časa, tako s tehničnega kot 
finančnega vidika. Posodobitev elektrarn na fosilna goriva je dolgoročen prispevek k evropski 
mešanici energetskih virov, ki je dolgoročnega pomena.
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Predlog spremembe 423
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije,
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo 
brezplačne pravice.

2. Napravam se dodeli število pravic, ki 
ustreza aritmetičnemu zmnožku 
pričakovanega letnega obsega 
proizvodnje, referenčnih vrednosti 
posameznega obrata in števila koledarskih 
let v dodelitvenem obdobju od naročila. 
Če proizvodna količina v enem 
koledarskem letu odstopa od pričakovane 
povprečne letne proizvodnje, upravljavec v 
primeru upada proizvodnje do 30. aprila 
naslednje leto vrne pristojnemu organu 
število pravic, ki je zmnožek proizvodne 
količine in referenčne vrednosti, 
dodeljene obratu. Če se proizvodnja 
poveča, pristojni organ na prošnjo in do 
30. aprila naslednje leto dodeli dodatne 
pravice na podlagi enakega izračuna.
Referenčne vrednosti se določijo po 
regulativnem postopku s pregledom iz 
člena [23(3)]. Pri tem se upošteva 
potencial teh obratov za tehnično 
zmanjšanje. Emisije, povezane s 
postopkom, ki se jih tehnično ne da 
preprečiti, se pri določanju referenčne
vrednosti ne zmanjšajo. Enako velja za 
pline iz proizvodnega postopka, ki se jih 
ne da preprečiti. Če je plin iz 
proizvodnega postopka uporabljen kot 
gorivo, se pravice dodelijo upravljavcu 
naprave, ki proizvaja ta plin, po istih 
načelih za dodeljevanje pravic, ki se 
uporabljajo po tej direktivi.

Or. en
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Obrazložitev

Po vseevropski referenčni vrednosti bi morala biti dodelitev brezplačna z naknadnim 
prilagajanjem glede na dejansko proizvodnjo. Ta metoda omogoča učinkovit instrument za 
podnebne spremembe z učinkovitimi stroški za vse gospodarstvo. Ta model dodeljevanja je 
uveden z novim odstavkom 2.

Predlog spremembe 424
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo
brezplačne pravice.

2. Pravice se proizvajalcem električne 
energije ali proizvajalcem, ki proizvajajo 
energijo za lastne potrebe, ne dodelijo
brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Pravice v zvezi s proizvodnjo električne energije se ne dodelijo brezplačno. V skladu z 
opredelitvijo so proizvajalci električne energije tisti, ki proizvedeno električno energijo 
prodajajo na trgu. Zato je treba dodati proizvodnjo za lastne potrebe. Poleg tega pa še enako 
obravnavo vseh naprav, ki proizvajajo energijo za ogrevanje in hlajenje.

Predlog spremembe 425
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 2. Ob upoštevanju odstavka 3 se napravam 
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proizvajalcem električne energije,
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

za zajemanje, cevovodom za prenos ali 
mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. en

Obrazložitev

Sektorju električne energije je treba dati priložnost, da se postopoma prilagodi na nakup 
100 % pravic do emisij toplogrednih plinov na dražbi, kot to počnejo drugi gospodarski 
sektorji. Sektor potrebuje ta čas za posodobitev in uvedbo sodobnih tehnologij z nizkimi 
emisijami. Poleg tega bo postopna uvedba dražbe pravic omogočila izboljšanje energetske 
učinkovitosti in prilagoditev proizvodnjo električne energije višjim zahtevam, ki jih narekuje 
direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe 426
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se
proizvajalcem električne energije,
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se napravam 
za zajemanje, cevovodom za prenos ali 
mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba 100 % dražbe pravic do emisij toplogrednih plinov leta 2013 bo povzročila nenadno 
povišanje cen energije. To povišanje bo v državah, kjer se električna energija proizvaja 
pretežno iz premoga, za katerega velja, da povzroča največ emisij, povzročilo najvišje 
povečanje stroškov za električno energijo. Nesporno pomanjkanje enotnosti na trgu električne 
energije in obstoj izoliranih regionalnih trgov električne energije, ki imajo omejene 
zmogljivosti prenosa energije po omrežju pomeni, da možnih posledic znatnega povišanja cen 
v EU ni možno kompenzirati.
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Predlog spremembe 427
Urszula Krupa

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se napravam 
za zajemanje, cevovodom za prenos ali 
mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. pl

Obrazložitev

V gospodarskih sistemih, ki temeljijo na fosilnih gorivih, bodo uvedene določbe, zlasti 
dodelitev pravic proizvajalcem električne energije, ki ni brezplačna, in linearno zmanjšanje 
števila pravic, povzročile skokovit porast cen električne energije in veliko povečanje stroškov 
celotnega gospodarstva, kar bo pomenilo tudi višje stroške za državljane.

Predlog spremembe 428
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se obratom 
za proizvodnjo električne energije, razen 
obratom za soproizvodnjo toplote in 
električne energije za lastne potrebe,
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
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pravice.

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodnja toplote in električne energije je najekonomičnejši način njune istočasne 
proizvodnje iz primarnih energetskih virov. To zlasti podpirajo številne države članice. Da bi 
se izognili dodatnim obremenitvam obratov za soproizvodnjo toplote in električne energije in 
zagotovili nove obrate, bi morala popolna dražba v sektorju električne energije ostati 
omejena na obrate, ki proizvajajo samo električno energijo.

Predlog spremembe 429
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se obratom 
za proizvodnjo električne energije, razen 
obratom za soproizvodnjo toplote in 
električne energije za lastne potrebe,
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodnja toplote in električne energije je najekonomičnejši način njune istočasne 
proizvodnje iz primarnih energetskih virov. To zlasti podpirajo številne države članice. Da bi 
se izognili dodatnim obremenitvam obratov za soproizvodnjo toplote in električne energije in 
zagotovili nove obrate, bi morala popolna dražba v sektorju električne energije ostati 
omejena na obrate, ki proizvajajo samo električno energijo.
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Predlog spremembe 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije (razen 
tistim, ki proizvajajo električno energijo 
za samodobavo v energetsko intenzivnih 
sektorjih), napravam za zajemanje, 
cevovodom za prenos ali mestom za 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov ne 
dodelijo brezplačne pravice.

Or. en

Obrazložitev

Za pojasnitev, da samodobava energetsko intenzivnih industrij ne sme biti obravnavana kot 
proizvodnja električne energije za namene sheme; ti morajo biti obravnavani drugače od 
uporabne proizvodnje, saj so konkurenčne okoliščine njihovih končnih uporabnikov 
popolnoma drugačne.

Predlog spremembe 431
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se za 
električno energijo, ki ni proizvedena v 
obratih za soproizvodnjo toplote in 
električne energije, napravam za 
zajemanje, cevovodom za prenos ali 
mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
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pravice.

Or. de

Obrazložitev

Pravice, ki niso dodeljene brezplačno, morajo biti omejene na proizvodnjo električne 
energije, pri kateri se ne uporablja sistem soproizvodnje toplote in električne energije, da ne 
bi še bolj obremenili te najbolj učinkovite oblike proizvodnje električne energije in delovali 
proti mehanizmom, ki podpirajo soproizvodnjo toplote in električne energije.

Predlog spremembe 432
Antonio De Blasio

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije – razen v 
primeru soproizvodnje toplote in 
električne energije za industrijsko 
uporabo, napravam za zajemanje, 
cevovodom za prenos ali mestom za 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov ne 
dodelijo brezplačne pravice.

Or. hu

Predlog spremembe 433
Anders Wijkman

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije,
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napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

rafinerijam nafte, letalstvu ali napravam 
za zajemanje, cevovodom za prenos ali 
mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. en

Predlog spremembe 434
Dan Jørgensen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije,
rafinerijam nafte, letalstvu ali napravam 
za zajemanje, cevovodom za prenos ali 
mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. en

Obrazložitev

Sektorja naftnih rafinerij in letalstva bosta lahko prešla na polno ceno ogljika brez tveganja 
povečanja emisij CO2. Zato ju je treba obravnavati enako kot sektor električne energije. 

Predlog spremembe 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
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proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

proizvajalcem električne energije,
rafinerijam nafte, napravam za zajemanje, 
cevovodom za prenos ali mestom za 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov ne 
dodelijo brezplačne pravice.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je dodati rafinerije nafte in jih obravnavati enako kot proizvajalce električne energije, 
ker lahko vključujejo cene ogljika brez tveganja povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije,
rafinerijam nafte ali napravam za 
zajemanje, cevovodom za prenos ali 
mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. en

Obrazložitev

Sektor naftnih rafinerij bo lahko prešel na polno ceno ogljika brez tveganja povečanja emisij 
CO2. Zato ga je treba obravnavati enako kot sektor električne energije.



PE409.642v01-00 72/96 AM\734516SL.doc

SL

Predlog spremembe 437
Dan Jørgensen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov na podlagi fosilnih 
goriv ne dodelijo brezplačne pravice.

Or. en

Obrazložitev

Sosežiganje biomase ali odpadkov v elektrarnah na premog je stroškovno učinkovita možnost 
za povečanje deleža obnovljive energije v Evropi. Treba je zagotoviti, da sosežiganje ostane 
privlačna možnost, tako kot zajemanje in shranjevanje ogljika. Za zaščito naložb v zajemanje 
in shranjevanje ogljika se zato predlaga možnost dobropisov za shranjene emisije 
toplogrednih plinov iz goriva, ki je CO2 nevtralno in dejansko črpa emisije toplogrednih 
plinov iz atmosfere.

Predlog spremembe 438
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če za nekatere proizvode ali postopke 
ne bodo določene referenčne vrednosti po 
regulativnem postopku s pregledom iz 
člena [23(3)], se zadevni napravi dodelijo 
emisijske pravice za drugo obdobje 
evropskega sistema trgovanja z emisijami, 
prilagojene po linearnem količniku iz 
člena 9. Upošteva se potencial zadevnih 
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obratov za tehnično zmanjšanje.
Če proizvodi ali postopki ne spadajo v 
drugo obdobje evropskega sistema 
trgovanja z emisijami, se uporabi 
zgodovinsko načelo.

Or. en

Obrazložitev

Predvidevamo, da referenčnih vrednosti zaenkrat ne bo mogoče na splošno določiti za vse 
proizvode in postopke. To bi lahko veljalo za izrazito diferencirane proizvode, ki povzročajo 
manjši delež emisij v sistemu EU za trgovanje z emisijami. Tem obratom je treba dodeliti 
pravice za emisije CO2 z zgodovinskim pristopom.

Predlog spremembe 439
Anders Wijkman

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Napravam za kombinirano zajemanje 
in shranjevanje emisij toplogrednih plinov 
iz biomase se dodelijo brezplačne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 

3. Naj je proizvedena skupaj z električno 
energijo ali ne, prejme toplota, ki se 
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proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

dobavlja za uporabo v industriji, za 
ogrevanje na daljavo ali drugim 
potrošnikom, brezplačne pravice v 
razmerju, ki je enako pravicam, 
dodeljenim industrijskim sektorjem.

Naj je proizvedena skupaj z električno 
energijo ali ne, prejme toplota, ki se 
dobavlja za ogrevanje na daljavo in 
ustreza smernicam o državni pomoči za 
varovanje okolja, odstavek 51, 100-
odstotne brezplačne pravice, da se 
zagotovi enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote, ki jih sistem 
Skupnosti ne zajema.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnje toplote se ne sme obravnavati naključno znotraj istih določb, ki veljajo za 
proizvodnjo elektrike. To vodi k protislovjem in izkrivljanju konkurence.

Predlog spremembe 441
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 

3. Zelo učinkovitim obratom za 
kombinirano proizvodnjo toplote in 
električne energije kot je določeno v 
Direktivi 2004/8/ES, se brezplačne pravice 
za njihovo proizvodnjo elektrike in toplote 
dodelijo brez časovne omejitve na podlagi 
referenčne vrednosti.
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napravam glede proizvodnje te toplote
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Obrati za kombinirano proizvodnjo toplote in električne energije so temeljni kamen varstva 
podnebja. Ohranjanje in povečevanje števila tovrstnih učinkovitih obratov se zahteva in 
podpira v Direktivi 2004/8/ES. Če bi zaradi dražbe prišlo do dodatnih bremen, ne bi bilo 
produktivno. Državam članicam bi lahko pri promoviranju obratov za kombinirano 
proizvodnjo toplote in električne energije v številnih primerih spodletelo, tako da bi se 
proizvodnja teh obratov zmanjšala in ne bi prišlo do prihodnjega širjenja. Če naj bi bila 
dražba glavni mehanizem dodeljevanja pravic proizvajalcem električne energije, s tem, da so 
kombinirani obrati izjema, podpiramo varstvo podnebja.

Predlog spremembe 442
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Obrati za soproizvodnjo toplote in 
električne energije za lastne potrebe, kot 
je določeno v Direktivi 2004/8/EC, 
prejmejo brezplačne pravice na podlagi 
referenčnih vrednosti, ki so usklajene na 
evropski ravni.

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodnja toplote in električne energije je najekonomičnejši način njune istočasne 
proizvodnje iz primarnih energetskih virov. To zlasti podpirajo številne države članice. Da bi 
se izognili dodatnim obremenitvam obratov za soproizvodnjo toplote in električne energije in 
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zagotovili nove obrate, bi morala popolna dražba v sektorju električne energije ostati 
omejena na obrate, ki proizvajajo samo električno energijo.

Predlog spremembe 443
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Obrati za soproizvodnjo toplote in 
električne energije za lastne potrebe, kot 
je določeno v Direktivi 2004/8/EC, 
prejmejo brezplačne pravice na podlagi 
referenčnih vrednosti, ki so usklajene na 
evropski ravni.

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodnja toplote in električne energije je najekonomičnejši način njune istočasne 
proizvodnje iz primarnih energetskih virov. To zlasti podpirajo številne države članice. Da bi 
se izognili dodatnim obremenitvam obratov za soproizvodnjo toplote in električne energije in 
zagotovili nove obrate, bi morala popolna dražba v sektorju električne energije ostati 
omejena na obrate, ki proizvajajo samo električno energijo.

Predlog spremembe 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo
proizvajalcem električne energije v zvezi s
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se dodelijo za
proizvodnjo toplote, ki se jo dobavlja 
industrijam in drugim potrošnikom s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, za 
ekonomsko opravičljivo povpraševanje, da 
se zagotovi enaka obravnava glede na 
druge proizvajalce toplote. Vsako leto po 
letu 2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Toplota, ki se učinkovito proizvede skupaj z energijo, ne glede na izvor prinaša koristi za 
okolje in bi jo bilo zato treba spodbujati.

Predlog spremembe 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo
proizvajalcem električne energije v zvezi s
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se dodelijo za
proizvodnjo toplote, ki se jo dobavlja 
industrijam in drugim potrošnikom s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, za 
ekonomsko opravičljivo povpraševanje, da 
se zagotovi enaka obravnava glede na 
druge proizvajalce toplote. Vsako leto po 
letu 2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en
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Obrazložitev

Toplota, ki se učinkovito proizvede skupaj z energijo, ne glede na izvor prinaša koristi za 
okolje in bi jo bilo zato treba spodbujati.

Predlog spremembe 446
Urszula Krupa

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES.

Or. pl

Obrazložitev

V gospodarskih sistemih, ki temeljijo na fosilnih gorivih, bodo uvedene določbe, zlasti 
dodelitev pravic proizvajalcem električne energije, ki ni brezplačna, in linearno zmanjšanje 
števila pravic, povzročile skokovit porast cen električne energije in veliko povečanje stroškov 
celotnega gospodarstva, kar bo pomenilo tudi višje stroške za državljane.

Predlog spremembe 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Treba je dodeliti 100 % brezplačnih 
pravic za proizvodnjo toplote in električne 
energije s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, kot jo opredeljuje Direktiva 
2004/8/ES, za ekonomsko opravičljivo 
povpraševanje.

Or. es

Obrazložitev

Brezplačna dodelitev za 100 % emisij, potrebnih za delovanje obratov za soproizvodnjo 
pomeni spodbujanje teh obratov, ki potrebujejo trden okvir za svoj razvoj, glede na to, da so 
proizvod naložb zasebnega sektorja v industrijo. V nasprotnem primeru bi bila resno 
ogrožena njihova sposobnost preživetja.

Predlog spremembe 448
Adam Gierek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačna dovoljenja za emisije se 
dodelijo proizvajalcem električne energije 
v zvezi s proizvodnjo toplote s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, za 
ekonomsko opravičljivo povpraševanje, da 
se zagotovi enaka obravnava glede na 
druge proizvajalce toplote.
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Or. pl

Obrazložitev

The provisions governing the production of heat under the ETS system and other systems 
should be maintained at the same level. Heat produced in cogeneration installations with a 
capacity exceeding 20 MW is in competition with that produced in installations whose 
capacity is lower than 20 MW, provided they do not belong to the ETS system. In order to 
prevent discrimination, there should be a level playing field for heat produced in high 
efficiency cogeneration installations and that produced from sources enjoying free permits or 
other measures not provided for in the ETS system. It is therefore vital to give free permits for 
heat produced in high efficiency cogeneration installations throughout the period during 
which the ETS system is in force, i.e. up to the year 2020.

Predlog spremembe 449
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo energije za ogrevanje in 
hlajenje s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, kadar je treba zagotoviti 
enako obravnavo glede na druge 
proizvajalce toplote, pod pogojem, da se to 
ogrevanje ali hlajenje uporablja v 
sektorjih, kjer obstaja tveganje povečanja 
emisij CO2.

Dodelitev pravic proizvajalcem toplote ali 
hlajenja bi morala biti enaka kot dodelitev 
pravic v sektorjih, ki toploto ali hlajenje 
uporabljajo.

Or. en
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Obrazložitev

Pravice v zvezi s proizvodnjo električne energije se ne dodelijo brezplačno. V skladu z 
opredelitvijo so proizvajalci električne energije tisti, ki proizvedeno električno energijo 
prodajajo na trgu. Zato je treba dodati proizvodnjo za lastne potrebe. Poleg tega pa še enako 
obravnavo vseh naprav, ki proizvajajo energijo za ogrevanje in hlajenje.

Predlog spremembe 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje po toploti in za 
toploto, ki se uporablja za učinkovito 
ogrevanje na daljavo in ustreza 
smernicam o državni pomoči za varovanje 
okolja.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovito ogrevanje na daljavo, pri katerem se uporablja toplota iz soproizvodnje, lahko 
prihrani energijo. Zato je treba zagotoviti njegovo konkurenčnost.

Predlog spremembe 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Brezplačne pravice se 
dodelijo tudi za proizvodnjo energije v 
napravah za soproizvodnjo, ki proizvajajo 
energijo in toploto za sisteme daljinskega 
ogrevanja, in glede proizvodnje elektrike, 
proizvedene za lastno porabo te naprave. 
Vsako leto po letu 2013 se skupna 
dodelitev takšnim napravam glede 
proizvodnje te toplote prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo mora biti jasno pri določanju okoliščin, v katerih so brezplačne pravice upravičene. 
Poleg tega morajo oblasti podpirati naprave za soproizvodnjo, ki dobavljajo energijo 
sistemom daljinskega ogrevanja, saj podpirajo tudi trajnostno porabo virov/boj proti 
podnebnim spremembam ter javno storitev, ki je finančno dostopna večini prebivalstva.

Predlog spremembe 452
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 

3. Če proizvajalci energije za ogrevanje ali 
hlajenje prejmejo brezplačne pravice iz 
odstavka 1 v zvezi s proizvodnjo toplotne 
ali hladilne energije s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
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enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

opravičljivo povpraševanje, se v zvezi z 
lastno porabo energije brezplačne pravice 
dodelijo za proizvodnjo električne energije 
in za proizvodnjo električne energije, ki je 
namenjena oskrbovanju točno določenega 
industrijskega obrata, da se zagotovi 
enaka obravnava. Vsako leto po letu 2013 
se skupna dodelitev takšnim napravam 
glede proizvodnje te toplote prilagodi z 
linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je enaka obravnava vseh naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki 
se uporabljajo za namensko oskrbovanje, da bi se izognili navzkrižjem z zakonodajo EU. 
Posebna obravnava proizvajalcev, ki proizvajajo energijo za lastne potrebe, je v nasprotju s 
konceptom odprtega, preglednega in konkurenčnega trga električne energije, ki ga spodbuja 
Direktiva 2003/54/ES. 

Predlog spremembe 453
Avril Doyle

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Če proizvajalci energije za ogrevanje ali 
hlajenje prejmejo brezplačne pravice iz 
odstavka 1 v zvezi s proizvodnjo toplotne 
ali hladilne energije s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, se brezplačne 
pravice dodelijo proizvajalcem električne 
energije, da se zagotovi enaka obravnava.
Vsako leto po letu 2013 se skupna 
dodelitev takšnim napravam glede 
proizvodnje te toplote prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.
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Or. en

Predlog spremembe 454
Péter Olajos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo
napravam za soproizvodnjo elektrike in 
toplote v zvezi s proizvodnjo toplote s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES.
Napravam za kombinirano proizvodnjo 
toplote in električne energije se dodelijo 
brezplačne pravice, ki so najmanj enake 
svetovnemu prihranku ogljika zaradi 
naložb v take naprave.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili različnemu sistemu za dodelitev pravic za proizvodnjo toplote v vsaki državi 
članici, bi morala direktiva določiti skupna usklajena pravila na ravni EU za brezplačno 
dodelitev pravic za naprave za proizvodnjo toplote in energije.

Predlog spremembe 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 

3. Brezplačne pravice se dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
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proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

proizvodnjo toplote s soproizvodnjo, kot jo 
opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, za 
ekonomsko opravičljivo povpraševanje, da 
se zagotovi enaka obravnava glede na 
druge proizvajalce toplote. Vsako leto po 
letu 2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. fr

Obrazložitev

Naprave za soproizvodnjo je treba obravnavati kot industrijsko panogo/panogo proizvodnje 
pare, tako kot v primeru prvih dveh nacionalnih načrtov razdelitve pravic. Jasno mora biti 
tudi, da so zajete vse naprave za soproizvodnjo in ne le naprave z visokim izkoristkom.

Predlog spremembe 456
Norbert Glante

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe podpira enako obravnavo glede na druge proizvajalce toplote.
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Predlog spremembe 457
Linda McAvan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Proizvodnja toplote je opredeljena kot 
soproizvodnja z visokim izkoristkom, če 
ustreza merilom iz Priloge III Direktive 
2004/8/ES ter ustreza usklajenim 
referenčnim vrednostim učinkovitosti iz 
Sklepa Sveta 2007/74/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev opredelitve soproizvodnje z visokim izkoristkom bo zagotovila, da veliki obrati za 
soproizvodnjo, ki uporabljajo velik delež biomase (ki je primerna za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov), ne bodo kaznovani znotraj sistema EU za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 458
Jerzy Buzek

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

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, in proizvajalcem 
daljinskega ogrevanja za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Predlagamo postopno uvedbo sistema dražbe pravic v energijskem sektorju, kot je bilo 
predlagano za druge sektorje, začenši z brezplačno dodelitvijo v višini 80 % v letu 2013 do 
popolnega obsega dražbe pravic leta 2020. Glavni razlog za to je, da energetski trg EU ni še 
povsem združen. Sedanji izolirani trgi bodo onemogočili prenos potrebne zmogljivosti za 
preprečitev rezultatov uvedbe 100-odstotne dražbe pravic v sektorju proizvodnje energije. 
Poleg tega bo postopna uvedba draženja pravic omogočila izboljšanje energetske 
učinkovitosti in prilagodila proizvodnjo električne energije višjim zahtevam, ki jih narekuje 
direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. 

Predlog spremembe 459
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, in proizvajalcem 
daljinskega ogrevanja za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
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proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

V večini novih držav članic se več kot 50 % povpraševanja po toploti zadovoljuje z daljinskim 
ogrevanjem (na primer na Poljskem več kot 50 %). Kakršne koli dolžnosti tega sektorja pri 
kupovanju pravic bi lahko povzročile povečanje cen ogrevanja. Obstaja nevarnost, da bi 
gospodinjstva zamenjala dražja omrežja, ki dobavljajo toploto, s posameznimi napravami na 
premog, za katere ne velja tako strog nadzor emisij. Da bi se temu izognili, predlagamo 
postopno uvedbo sistema dražbe v energetskem sektorju, kot je predlagano za druge sektorje.

Predlog spremembe 460
Norbert Glante

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.
Brezplačne pravice se podelijo tudi 
najmanj 12 predstavitvenim obratom 
zajemanja in shranjevanja ogljika, ki jih 
izbere Komisija in so v skladu z merili iz 
odstavka 1.

Or. de
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Obrazložitev

Pomembno je, da se preskusijo vsi pristopi k zajemanju CO2 in vse oblike shranjevanja.
Zaradi tega je potrebnih 12 predstavitvenih obratov.

Predlog spremembe 461
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.
Brezplačne pravice v višini 125 % 
predvidene proizvodne količine se dodelijo 
tudi najmanj 12 predstavitvenim obratom 
zajemanja in shranjevanja ogljika, ki jih 
izbere Komisija in so v skladu z merili iz 
odstavka 1.

Or. de

Obrazložitev

Spodbuja ustanovitev predstavitvenih obratov zajemanja in shranjevanja ogljika.
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Predlog spremembe 462
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če država članica ne doseže letnega 
ciljnega zmanjšanja v skladu z odločbo o 
skupnih prizadevanjih kot je navedeno v 
členu 3 in v prilogi te odločbe, se količina 
pravic, enaka primanjkljaju pri 
zmanjšanju emisij za tisto leto, zadrži v 
registru Skupnosti CITL in se ne dodeli 
zadevni državi članici. Pravice, ki se 
zadržijo v registru CITL, lahko Komisija 
proda na dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja kazenski sistem za izpolnjevanje obveznosti s strani držav članic v 
okviru odločbe o skupnih prizadevanjih.

Predlog spremembe 463
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če država članica ne doseže letnega 
ciljnega zmanjšanja v skladu z odločbo o 
skupnih prizadevanjih kot je navedeno v 
členu 3 in v prilogi te odločbe, se količina 
pravic, enaka primanjkljaju pri 
zmanjšanju emisij za tisto leto, zadrži v 
registru Skupnosti CITL in se ne dodeli 
zadevni državi članici. Pravice, ki se 
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zadržijo v registru CITL, se lahko 
porazdelijo med druge države članice.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben le, če v okviru odločbe o skupnih prizadevanjih ni uvedena 
nobena kazen. Uvaja namreč kazenski sistem za izpolnjevanje obveznosti s strani držav članic 
v okviru odločbe o skupnih prizadevanjih.

Predlog spremembe 464
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Če država članica ne plača kazni v 
skladu z mehanizmom skladnosti iz 
odločbe o skupnih prizadevanjih kot je 
navedeno v členu 3 in v prilogi te odločbe, 
se količina pravic, enaka primanjkljaju 
pri zmanjšanju emisij za tisto leto, zadrži v 
registru Skupnosti CITL in se ne dodeli 
zadevni državi članici, dokler ta ne plača 
določene kazni.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da države članice izpolnjujejo obveznosti kazenskega sistema 
za izpolnjevanje obveznosti s strani držav članic v okviru odločbe o skupnih prizadevanjih.

Predlog spremembe 465
Johannes Blokland

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

3b. Če država članica ne plača kazni v 
skladu z mehanizmom skladnosti iz 
odločbe o skupnih prizadevanjih kot je 
navedeno v členu 3 in v prilogi te odločbe, 
se količina pravic, enaka primanjkljaju 
pri zmanjšanju emisij za tisto leto, zadrži v 
registru Skupnosti CITL in se ne dodeli 
zadevni državi članici, dokler ta ne plača 
določene kazni.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe velja le, če obstaja kazenski sistem za izpolnjevanje obveznosti s strani 
držav članic v okviru odločbe o skupnih prizadevanjih. Zagotavlja, da države članice 
izpolnjujejo obveznosti v okviru tega sistema.

Predlog spremembe 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Nejasno je, ali navedene naprave pomenijo vsako posamezno napravo ali nekakšne skupine 
naprav. Prav tako je nejasno, na kaj se nanaša korekcijski faktor in zakaj. Da bi se primerno 
soočili s tveganjem povečanja emisij CO2, je treba količino pravic, izračunanih z referenčnimi 
vrednostmi, dodeliti v celoti. To določa kombinacija odstavkov 1 in 7 člena 10a in tako 
odstavka 4 in 5 istega člena nista bistvena.

Predlog spremembe 467
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Skupna količina pravic, ki je podlaga za 
izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti je enaka odstotku ustreznih
preverjenih emisij v obdobju 2005–2007, 
ki so jih te naprave izpustile.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga sistem od spodaj navzgor za izračun brezplačnih pravic za vsako napravo: 
določitev referenčne vrednosti, spremljanje njihovega učinka, ko so uporabljene na napravi in 
prilagoditev vrednosti, če presežejo enotno zgornjo mejo. Da bi pospešili napredek in 
zagotovili večjo predvidljivost za vsak sektor je primernejši sistem od zgoraj navzdol. 
Komisija bi morala najprej razdeliti enotno zgornjo mejo med sektorje na podlagi preverjenih 
emisij in potem določiti sektorske referenčne vrednosti za določitev brezplačnih pravic za 
vsako napravo v sektorju.
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Predlog spremembe 468
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi
enoten medsektorski korekcijski faktor.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije bi lahko nekaterim sektorjem omogočil, da povečajo svoje emisije in breme 
svojega zmanjšanja prenesejo na druge sektorje. Enoten medsektorski korekcijski faktor 
zagotavlja, da vsi sektorji sodelujejo pri dejavnosti zmanjševanja emisij.

Predlog spremembe 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
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korekcijski faktor. korekcijski faktor, da bi zagotovili 
količine, določene v skladu z odstavki od 1 
do 3 in brez spreminjanja celotne količine 
pravic v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Da bi upravičili porabo sredstev za določitev referenčnih vrednosti in ob upoštevanju njihove 
ambiciozne narave, je treba dodeliti pravice glede na vrednosti, ki so bile izračunane z 
uporabo teh referenčnih vrednosti. V teh odstavkih navedene prekoračitve omejitev v panogah 
bodo pokrite s količinami za dražbo, presežki pa bodo vanje preneseni. V prvem primeru se 
zmanjšanje dodeljenih pravic za dražbo pokrije z zmanjšanjem povpraševanja in zato ni za 
pričakovati povečanja cen dovoljenj. V predlogu spremembe je pojasnjeno, da je spoštovana 
zgornja meja v okviru sistema za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 470
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Brez poseganja v odstavek 8 največja 
količina pravic, ki je podlaga za izračun 
pravic za naprave, ki izvajajo dejavnosti v 
letu 2013 in so prejele brezplačne pravice v 
obdobju 2008–2012, kot delež letne skupne 
količine na ravni Skupnosti, ne presega 
odstotka ustreznih emisij v obdobju 2005–
2007, ki so jih te naprave izpustile. Po 
potrebi se uporabi korekcijski faktor.

Or. en

Obrazložitev

Do tveganja povečanja emisij pride, ker za proizvajalce znotraj in izven EU ne veljajo enake 
omejitve emisij ogljika. Ker ni ustreznega mednarodnega dogovora, bi morale energetsko 
intenzivne industrijske panoge, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij, prejeti ustrezno 
količino brezplačnih pravic, da bi preprečili prenos emisij v države, ki ne nalagajo 
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primerljivih omejitev emisij za svojo lokalno proizvodnjo. 

Predlog spremembe 471
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki izvajajo 
dejavnosti v letu 2013 in so prejele 
brezplačne pravice v obdobju 2008–2012, 
kot delež letne skupne količine na ravni 
Skupnosti ne presega odstotka ustreznih 
emisij v obdobju 2005–2007, ki so jih te 
naprave izpustile. Po potrebi se uporabi 
korekcijski faktor.

4. Brez poseganja v odstavek 8 največja 
količina pravic, ki je podlaga za izračun 
pravic za naprave, ki izvajajo dejavnosti v 
letu 2013 in so prejele brezplačne pravice v 
obdobju 2008–2012, kot delež letne skupne 
količine na ravni Skupnosti, ne presega 
odstotka ustreznih emisij v obdobju 2005–
2007, ki so jih te naprave izpustile. Po 
potrebi se uporabi korekcijski faktor.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 2 k členu 10(8).
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