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Predlog spremembe 293
Thomas Ulmer

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Člen 10 se nadomesti z naslednjim: črtano
"Člen 10

Dražba pravic
1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.
2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:
(a) 90% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;
(b) 10 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med 
določene države članice za namene 
solidarnosti in rasti v Skupnosti, s čimer 
se poveča količina pravic, ki jih navedene 
države članice dajo na dražbo v okviru 
točke (a) za odstotke, navedene v Prilogi 
IIa.
Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.
Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da 
se zagotovi, da je prerazporeditev 10 %.
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3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti 
za:
(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;
(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;
(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;
(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;
(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;
(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije; ter
(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.
4. Države članice vključijo informacije o 
uporabi prihodkov za posamezen namen v 
poročila, predložena v skladu z Odločbo 
št. 2004/280/ES.
5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju 
in drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
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predvsem morebitna mala in srednje 
velika podjetja, zajeta v sistemu 
Skupnosti, poln dostop ter da kateri koli 
drugi sodelujoči ne ogrozi delovanja 
dražbe. Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

Or. en

Obrazložitev

Dražba pravic v sistemu za trgovanje z emisijami pomeni največje stroške za vse odjemalce 
brez dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je le nova dajatev na CO2, ki jo plačajo 
odjemalci. Da bi odjemalcem v EU prihranili do 55 milijard EUR na leto in ohranili cene 
energije za 20 – 30 EUR/MWh nižje, ne da bi postavili pod vprašaj učinkovitost sistema za 
trgovanje z emisijami, to ne bi smelo temeljiti na dražbi. Dodelitev pravic brezplačno na 
podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje lahko poskrbi za cenovno in ekološko 
učinkovit instrument.

Predlog spremembe 294
Anne Laperrouze

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.

1. Od leta 2013 naprej da organizacija 
Skupnosti brezplačno in v skladu s členom 
10a na dražbo vse pravice, ki niso 
dodeljene.

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:

(a) 90% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 



PE409.650v01-00 6/63 AM\734732SL.doc

SL

članice;

(b) 10 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med 
določene države članice za namene 
solidarnosti in rasti v Skupnosti, s čimer 
se poveča količina pravic, ki jih navedene 
države članice dajo na dražbo v okviru 
točke (a) za odstotke, navedene v Prilogi 
IIa.

Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.

Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da 
se zagotovi, da je prerazporeditev 10 %.

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti 
za:

3. 100 % prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic, mora EU uporabiti za:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost, obnovljive vire in 
neogljikove vire energije za prilagajanje
na vplive podnebnih sprememb in
financiranje raziskav in razvoja za 
zmanjšanje emisij in prilagoditev, vključno 
s sodelovanjem v pobudah v okviru 
Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;
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premog;

(ca) razvoj čistih nosilcev energije;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;

(e) pomoč za nekatere države članice za 
spodbujanje solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, ki ne znaša več kot 10 % 
prihodkov iz dražbe za tiste države članice 
v celoti, in za pomoč za lažje prilagajanje 
držav v razvoju na vplive podnebnih 
sprememb;

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; in

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; in

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti, za kar se 
nameni do [x%, se mora še določiti] 
celotnih prihodkov iz dražbe.

4. Države članice vključijo informacije o 
uporabi prihodkov za posamezen namen v 
poročila, predložena v skladu z Odločbo št. 
2004/280/ES.

4. Komisija vključi informacije o uporabi 
prihodkov za posamezen namen v poročila, 
predložena v skladu z Odločbo št. 
280/2004/ES.

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje 
velika podjetja, zajeta v sistemu 
Skupnosti, poln dostop ter da kateri koli 
drugi sodelujoči ne ogrozi delovanja 
dražbe. 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)].”

5. Komisija najkasneje do 31. decembra 
2009 sprejme, v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(3),
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Sistem dražb je oblikovan 
tako, da zagotavlja stalno likviden in 
pregleden trg.

Da se omogoči doseganje teh ciljev, mora 
uredba iz prvega pododstavka temeljiti na 
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sledečih načelih:
– uporabljen mora biti en sistem, ki je 
dostopen na daljavo, enostaven, učinkovit, 
na voljo po sprejemljivi ceni, in katerega 
celovitost zagotovi edini upravitelj na 
ravni Skupnosti;
– zagotoviti je treba, po minimalni ceni, 
da je dražba dostopna za vse 
zainteresirane strani, ki predložijo 
dokazilo o solventnosti in ima odprt račun 
v registru pravic;
– v sami uredbi je treba določiti časovni 
načrt količin za dražbo, ki je skladen s 
zapadlostmi za povračila pravic, kakor 
tudi z omejitvami denarnih tokov za 
podjetja, in ki izključuje možnost enkratne 
dražbe za celo zadevno obdobje.
V uredbi se predvidi nadzor trga s strani 
obstoječe ali bodoče organizacije, naloge 
katere so podobne tistim, ki so dodeljene 
nadzornemu organu za blagovno borzo.

Or. fr

Obrazložitev

Dražbe pravic se morajo izvajati na ravni Skupnosti in ne na ravni posamezne države članice.
EU mora imeti možnost večje naložbe v tehnologije, povezane z energijo, in v tehnologije z 
zmanjšano emisijo CO2, ki so bistvene za tlakovanje poti do zmanjšanja emisij CO2 od sedaj 
pa do leta 2050. Uporaba prihodkov na ravni Skupnosti bo omogočila dobro organizacijo 
evropskih raziskav v primerjavi z Združenimi državami Amerike in Japonsko.

Predlog spremembe 295
Caroline Lucas

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
brezplačno in v skladu s členom 10a na 

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
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dražbo vse pravice, ki niso dodeljene. na dražbo vse pravice.

Or. en

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da lahko vodijo trg 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 za uvoz pravic.

Predlog spremembe 296
Jens Holm

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
na dražbo vse pravice.

Or. en

Obrazložitev

Popolna dražba bi morala takoj postati splošno pravilo.  Podjetja morajo namreč imeti 
učinkovite spodbude za zmanjšanje negativnih vplivov njihovih proizvodnje na okolje. S 7-
letnim prehodnim obdobjem bi se podjetja predolgo izogibala upoštevanju okoljskih stroškov 
za svoje dejavnosti.

Predlog spremembe 297
Richard Seeber

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
identična deležu preverjenih emisij v 
okviru sistema Skupnosti v letu 2005 
zadevne države članice.

(a) 90% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;
(b) 10 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med 
določene države članice za namene 
solidarnosti in rasti v Skupnosti, s čimer 
se poveča količina pravic, ki jih navedene 
države članice dajo na dražbo v okviru 
točke (a) za odstotke, navedene v Prilogi 
IIa.
Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.

Za te namene in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.

Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da 
se zagotovi, da je prerazporeditev 10 %.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 2: instrumenti podnebne politike, kot je sistem EU za trgovanje z emisijami, bi 
morali vzpostavljati enake pogoje za vse. Kohezijska vprašanja se obravnavajo z drugimi 
instrumenti politike.
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Predlog spremembe 298
Caroline Lucas

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:

(a) 90 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(a) 45 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(b) 10 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med določene 
države članice za namene solidarnosti in 
rasti v Skupnosti, s čimer se poveča 
količina pravic, ki jih navedene države 
članice dajo na dražbo v okviru točke (a) 
za odstotke, navedene v Prilogi IIa.

(b) 5 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med določene 
države članice za namene solidarnosti in 
rasti v Skupnosti, s čimer se poveča 
količina pravic, ki jih navedene države 
članice dajo na dražbo v okviru točke (a) 
za odstotke, navedene v Prilogi IIa.

(ba) 50% skupne količine pravic za dražbo 
se nameni dražbi, ki jo izvede Komisija, da 
se zagotovi financiranje zmanjšanja 
toplogrednih plinov, preprečevanja 
krčenja in propadanja gozdov ter 
prilagajanja na podnebne spremembe v 
državah, ki niso vključene v Prilogo I 
okvirne konvencije ZN o spremembi 
podnebja.

Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.

Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.

Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da se 
zagotovi, da je prerazporeditev 10 %.

Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da se 
zagotovi, da je prerazporeditev 5 %.
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Or. en

Obrazložitev

Vsaj 50% prihodkov od dražb bi bilo treba nameniti financiranju podnebnih ukrepov v 
državah v razvoju. Da bi se izognili težavam v zvezi z letnim proračunskim postopkom v 
državah članicah, je treba ustrezen delež pravic nameniti Komisiji, ki izvede dražbo in 
zagotovi financiranje teh ukrepov.

Predlog spremembe 299
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala 
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:

(a) 90 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(a) 70 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(b) 10 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med določene 
države članice za namene solidarnosti in 
rasti v Skupnosti, s čimer se poveča 
količina pravic, ki jih navedene države 
članice dajo na dražbo v okviru točke (a) 
za odstotke, navedene v Prilogi IIa.

(b) 30 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med določene 
države članice za namene solidarnosti in 
rasti v Skupnosti, s čimer se poveča 
količina pravic, ki jih navedene države 
članice dajo na dražbo v okviru točke (a) 
za odstotke, navedene v Prilogi IIa.

Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.

Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.

Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da se 
zagotovi, da je prerazporeditev 10 %.

Po potrebi se odstotki iz točke (b) prvega 
pododstavka sorazmerno prilagodijo, da se 
zagotovi, da je prerazporeditev 30 %.
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Or. pl

Obrazložitev

Predlaganih 10 odstotkov pravic, ki bodo dane na dražbo, za porazdelitev za namene 
solidarnosti in rasti v Skupnosti je nesorazmernih s potrebo po razvoju držav, ki že vrsto let 
poskušajo nadoknaditi svojo zaostalost na področju gospodarskega razvoja in kjer hitra 
preusmeritev gospodarstva na alternativne vire energije ni mogoča, tako s socialnega kot 
okoljskega in gospodarskega vidika.

Predlog spremembe 300
Jerzy Buzek

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 90% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(a) 80% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
povprečnih preverjenih emisij v okviru 
sistema Skupnosti v letih 2005–2007
zadevne države članice;

Or. en

Obrazložitev

Da se v državah članicah zagotovijo realistični trendi na področju emisij in preprečijo 
nesorazmerja, ki nastajajo zaradi vremenskih razmer, kot so tople zime itd., je treba uporabiti 
pristop s triletnim obdobjem (povprečje 2005–2007), ki omogoča izravnavo letnih nihanj 
emisij.

Predlog spremembe 301
Konrad Szymański

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2 - točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 90% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(a) 80% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
povprečnih preverjenih emisij v okviru 
sistema Skupnosti v letih 2005–2007
zadevne države članice;

Or. en

Obrazložitev

Da se v državah članicah zagotovijo realistični trendi na področju emisij in preprečijo 
nesorazmerja, ki nastajajo zaradi vremenskih razmer, kot so tople zime itd., je treba uporabiti 
pristop s triletnim obdobjem (povprečje 2005–2007), ki omogoča izravnavo letnih nihanj 
emisij.

Predlog spremembe 302
Riitta Myller

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 90% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(a) 90 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letih od 2005 do 2007 zadevne 
države članice;

Or. fi

Obrazložitev

Namesto da se uporabijo podatki za posamezno leto, bi se morala razdelitev pravic do emisije 
izračunati na podlagi povprečnih vrednosti za najmanj dve leti. Količine emisij so lahko od 
enega do drugega leta različne tudi iz naravnih vzrokov: to pomeni, da bi se bilo bolje kot na 
leto sklicevati na obdobje.  Predlog Komisije poleg tega navaja, da bi bila Komisija 
pripravljena za primerjavo uporabiti številke iz leta 2006, ko bodo te na voljo. 
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Pomembno je upoštevati, da izračun na podlagi več let ne bo spremenil celotne količine 
pravic do emisij na ravni Skupnosti. 

Predlog spremembe 303
Johannes Blokland

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 90 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(a) 90% skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
povprečnih preverjenih emisij v okviru 
sistema Skupnosti v letih 2005–2007
zadevne države članice;

Or. en

Obrazložitev

Kot osnovo izračuna pravic za dražbo v sistemu EU za trgovanje z emisijami je treba namesto 
enega leta določiti daljše obdobje, da se omogoči izravnava letnih nihanj in nestanovitnosti.
Uporaba referenčnega obdobja pri dodelitvi pravic za dražbo ne bi spremenila zgornje meje 
emisij v sistemu EU za trgovanje z emisijami ali tako imenovane porazdelitve prizadevanja 
med državami članicami v sektorjih izven tega sistema. Komisija je v opombi št. 11 
obrazložitvenega memoranduma že izrazila svojo pripravljenost, da preuči uporabo 
povprečja preverjenih emisij v letih 2005–2006 kot osnovo za izračun.

Predlog spremembe 304
Peter Liese

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) 10 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med 

črtano
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določene države članice za namene 
solidarnosti in rasti v Skupnosti, s čimer 
se poveča količina pravic, ki jih navedene 
države članice dajo na dražbo v okviru 
točke (a) za odstotke, navedene v Prilogi 
IIa.

Or. de

Obrazložitev

Ni razloga za uvedbo mehanizma solidarnosti med državami članicami v okviru podnebne 
politike.  V Evropski uniji se solidarnost izvaja z obstoječimi finančnimi instrumenti, kot so 
strukturni skladi ali plačevanje prispevkov v proračun Skupnosti.  Poleg tega se vlagatelj 
strinja s poročevalcem, da se bistven delež z dražbami prejetih sredstev nameni tretjim 
državam, zlasti državam v razvoju.  To je še en razlog, da določba ni potrebna.

Predlog spremembe 305
Jerzy Buzek

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2 - točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) 10 % skupne količine pravic, 
namenjenih prodaji na dražbi, se razdeli 
med države članice v skladu z dosežki od 
osnovnega leta po kjotskem protokolu do 
leta 2005, da se upoštevajo prizadevanja 
do datuma uvedbe sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je uvesti pristop, ki ustrezno upošteva kjotske dosežke posameznih držav, kot je bilo 
določeno v sklepih spomladanskih zasedanj Evropskega sveta leta 2007 in 2008. To je jasno 
opredeljeno v predlogu o uvedbi dodatnih 10 % skupnih količin pravic, namenjenih dražbi 
med državami članicami, na podlagi dosežkov od osnovnega leta po kjotskem protokolu do 
leta 2005.
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Predlog spremembe 306
Konrad Szymański

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2- točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) 10 % skupne količine pravic, 
namenjenih prodaji na dražbi, se razdeli 
med države članice v skladu z dosežki od 
osnovnega leta po kjotskem protokolu do 
leta 2005, da se upoštevajo prizadevanja 
do datuma uvedbe sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je uvesti pristop, ki ustrezno upošteva kjotske dosežke posameznih držav, kot je bilo 
določeno v sklepih spomladanskih zasedanj Evropskega sveta leta 2007 in 2008. To je jasno 
opredeljeno v predlogu o uvedbi dodatnih 10 % skupnih količin pravic, namenjenih dražbi 
med državami članicami, na podlagi dosežkov od osnovnega leta po kjotskem protokolu do 
leta 2005.

Predlog spremembe 307
Johannes Blokland

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005, se njihov delež 
izračuna z uporabo njihovih preverjenih 
emisij sistema Skupnosti v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2007.

Za namene točke (a) in v zvezi z državami 
članicami, ki niso sodelovale v sistemu 
Skupnosti leta 2005 ali 2006, se njihov 
delež izračuna z uporabo njihovih 
preverjenih emisij sistema Skupnosti v 
okviru sistema Skupnosti v letu 2007.
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Or. en

Obrazložitev

Kot osnovo izračuna pravic za dražbo v sistemu EU za trgovanje z emisijami je treba namesto 
enega leta določiti daljše obdobje, da se omogoči izravnava letnih nihanj in nestanovitnosti. 
Uporaba referenčnega obdobja pri dodelitvi pravic za dražbo ne bi spremenila zgornje meje 
emisij v sistemu EU za trgovanje z emisijami ali tako imenovane porazdelitve prizadevanja 
med državami članicami v sektorjih izven tega sistema. Komisija je v opombi št. 11 
obrazložitvenega memoranduma že izrazila svojo pripravljenost, da preuči uporabo 
povprečja preverjenih emisij v letih 2005–2006 kot osnovo za izračun.

Predlog spremembe 308
Johannes Lebech

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če država članica ne doseže letnega 
cilja o zmanjšanju 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, odšteje iz 
količine pravic zadevne države članice iz 
členov 9a in 10 te direktive. Odštete 
pravice se razdelijo med državami 
članicami, ki so izpolnile svoje cilje iz 
[odločbe o skupnih prizadevanjih], te 
države pa lahko z njimi trgujejo na dražbi, 
da se ohrani nedotaknjena zgornja meja 
sistema Skupnosti. 

Or. en
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Predlog spremembe 309
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija prihodke od dražbe pravic 
razdeli med države članice sorazmerno z 
dodeljenimi pravicami za emisije in pri 
tem upošteva razpredelnico iz Priloge IIa.

Or. nl

Obrazložitev

Vse države članice bodo prejele sorazmeren delež prihodka od dražbe na ravni Skupnosti. Če 
bo sprejeta odločitev o tem, da lahko dražbe izvajajo posamezne države članice, bi bilo 
primero zagotoviti, da bo vsaka država članica prejela ustrezen del prihodka. 

Predlog spremembe 310
Johannes Blokland

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

3. 80% prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic iz odstavka 2, vključno z vsemi 
prihodki iz dražbe iz točke (b) navedenega 
odstavka, se uporabi za zmanjšanje 
možnih negativnih gospodarskih učinkov 
sistema Skupnosti.  Države članice lahko s 
prihodki kompenzirajo višje cene za 
potrošnike in višje stroške za družbe.
Lahko se obravnavajo tudi nekateri 
socialni vidiki, kot je možno povečanje 
cen elektrike za gospodinjstva z nizkimi 
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ali srednje visokimi prihodki.
20 % prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic iz odstavka 2, vključno z vsemi 
prihodki iz dražbe iz točke (b) navedenega 
odstavka, je treba uporabiti za naslednje 
ukrepe, ki so razvrščeni po pomembnosti:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo; 

(a) za ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah, 
in spodbujanje pogozdovanja in 
ponovnega pogozdovanja;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) za prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb in lažje prilagajanje držav v 
razvoju na te vplive;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) za začasno podporo zajemanja in 
geološkega shranjevanja toplogrednih 
plinov, zlasti iz elektrarn na premog; ter

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) za kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;
(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije; ter
(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Z namensko rabo prihodkov se bodo socialni izdatki pri izpolnjevanju ciljev na področju 
podnebnih sprememb povečali, saj bodo lahko države članice zgolj omejeno izravnale 
naraščanje dejanskih cen ogljika s kompenziranjem potrošnikov pri dohodnini ali z nižjimi 
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davki na pravne osebe. Zato je treba za namensko rabo določiti le 20 % prihodkov iz dražb. 
Preprečevanje krčenja gozdov in naložbe v prilagajanje na podnebne spremembe so tako 
najpomembnejše naložbene možnosti. Krčenje gozdov je pomemben vir emisij CO2 in 
povzroča veliko izgubo biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe 311
Peter Liese

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic iz 
odstavka 2, vključno z vsemi prihodki iz 
dražbe iz točke (b) navedenega odstavka, 
se uporabijo za:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;

(a) eno četrtino za ukrepe, ki bodo 
vplačani v sklade za preprečitev krčenja 
gozdov in povečanje pogozdovanja in 
ponovnega pogozdovanja v državah, ki so 
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ob 
upoštevanju:

– pravic in potreb avtohtonih prebivalcev;

– ohranjanja biotske raznovrstnosti; ter

– trajnostne rabe gozdnih virov;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) eno polovico za zmanjšanje emisij v 
Evropski uniji in drugih državah, ki so
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum, na primer z raziskavami in 
razvojem, dajanjem energetsko 
učinkovitih izdelkov na trg, zmanjšanjem 
davkov in dajatev za okolju prijazno 
tehnologijo, kot so okolju prijazni načini 
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prevoza (na primer avtobus in vlak) in 
prenosom tehnologij v države, ki so 
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum, na primer prek Svetovnega 
sklada za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire; ter

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) eno četrtino za lažje prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb v državah, ki 
so ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah.

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije; ter
(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Avtor predloga spremembe se sicer strinja s splošnim pristopom poročevalke, vendar ga želi 
dodatno izboljšati. Parlament si mora prizadevati, da se ves denar porabi za doseganje cilja 
te direktive. Zdi se primerno, da se največji možni znesek porabi za zmanjšanje emisij ne le v 
tretjih državah, ampak tudi v Evropski uniji, ter da se spodbujajo raziskave in tehnologija. 
Direktiva v sedanji obliki lahko negativno vpliva na načine prevoza z nizkimi emisijami, kot je 
železnica. Zato bi morali nekaj denarja porabiti za zmanjšanje stroškov.

Predlog spremembe 312
Anders Wijkman

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Vsaj 50 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, države članice 
prenesejo na sklad, ki je ustanovljen na 
mednarodni ravni ali na ravni Skupnosti, 
za:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;

(a) eno četrtino za krepitev zmogljivosti v 
državah v razvoju, ki so ratificirale 
prihodnji mednarodni sporazum, kar bo 
osnova za verodostojne tržne projekte in 
dejavnosti za preprečevanje krčenja 
gozdov, pogozdovanje in ponovno 
pogozdovanje v teh državah ob 
upoštevanju: 

– pravic in potreb avtohtonih prebivalcev;
– ohranjanja biotske raznovrstnosti; ter
– trajnostne rabe gozdnih virov;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) eno četrtino za zmanjšanje emisij v 
državah v razvoju, ki so ratificirale 
prihodnji mednarodni sporazum, in za 
prenos tehnologije v te države, na primer s 
podpiranjem in financiranjem razvoja in 
uporabe zajemanja in shranjevanja 
ogljika prek Svetovnega sklada za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire; 
ter

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) eno polovico za lažje prilagajanje na 
negativne učinke podnebnih sprememb v 
državah v razvoju, ki so ratificirale 
prihodnji mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, vključno s 
prispevki Globalnega zavezništva o 
podnebnih spremembah.

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;
(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;
(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
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učinkovitosti ali izolacije; ter 
(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 313
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

3. 45 % prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic iz odstavka 2, vključno z vsemi 
prihodki iz dražbe iz točke (b) navedenega 
odstavka, je treba na ustrezen način 
prenesti v proračune držav članic in jih je 
treba uporabiti za:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo; 

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo; 

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;
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(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb; 

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb; 

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; ter

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; 

(g) za kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

(g) za kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti na 
nacionalni ravni;
(h) omejitev socialnih učinkov rastočih 
cen energije;
(i) sprejetje ukrepov za odpravljanje 
vzrokov podnebnih sprememb ali za 
prilagajanje na takšne spremembe; in
(j) ustvarjanje delovnih mest in 
organizacijo usposabljanja in 
prekvalifikacije za zadostitev potreb 
energetsko učinkovitih industrij; 
45 % prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic iz zgornjega odstavka (2), vključno 
z vsemi prihodki iz dražbe pravic iz 
zgornje točke (2(b)), se na ustrezen način 
povrne podjetjem, katerih pravice so bile 
dane na dražbo, in se uporabi za naložbe v 
ponovno tehnološko posodobitev, ki je 
namenjena povečanju energetske 
učinkovitosti, ustvarjanju delovnih mest 
ter organizaciji usposabljanja in 
prekvalifikacije delavcev, da se zadosti 
zahtevam novih energetsko učinkovitih 
tehnologij, ki se uporabljajo.
10% prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic iz odstavka (2), vključno z vsemi 
prihodki iz dražbe pravic iz točke (2(b)) 
navedenega odstavka, je treba vplačati v 
poseben sklad Skupnosti, da se zagotovi 
kritje administrativnih stroškov, ki 
nastajajo zaradi upravljanja sistema 
Skupnosti. 

Or. ro
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Obrazložitev

Podnebne spremembe so realnost, vendar žal proračun Skupnosti ne pripisuje prednostnega 
pomena ukrepom za boj proti tem pojavom. Dražbe bodo ustvarile visoke prihodke. Na ravni 
Skupnosti in na nacionalni ravni je treba oblikovati smernice za uporabo teh prihodkov v 
skladu s cilji zasnovanega sistema.

Predlog spremembe 314
Dorette Corbey

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %, vključno 
z naložbami v koncentrirano sončno 
energijo v Evropski uniji ali tretjih 
državah;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;
(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov ali za projekte, ki preprečujejo 
propadanje tal ali gozdov, zlasti v najmanj 
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razvitih državah;
(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb; ter

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; ter 

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije.

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje CCS je urejeno v predlogu spremembe odstavka 3a člena 10, ki države članice 
zavezuje k vrnitvi vsaj 50 % prihodkov od dražb sodelujočim podjetjem pod pogojem, da jih 
porabijo za tehnologije z nizkimi izpusti ogljika, vključno z CCS. Administrativni stroški se 
lahko povrnejo iz ostalih prihodkov od trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 315
Jerzy Buzek

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti 
za:

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, je treba 
uporabiti za enega ali več naslednjih 
ukrepov:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
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za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

ter predstavitvenih projektov za 
zmanjšanje emisij in prilagoditev, vključno 
s sodelovanjem v pobudah v okviru 
Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo; 

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) tehnologije čistega premoga, vključno 
z zajemanjem in geološkim shranjevanjem
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(ca) za posodobitev kurilnih naprav na 
premog ali njihovo zamenjavo z 
učinkovitejšimi enotami z nižjimi 
emisijami CO2;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; ter 

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; ter 

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Spreminjanje nabora energetskih virov EU zahteva čas in bi moralo temeljiti na načelu 
stroškovne učinkovitosti. Premog bi se v prihodnosti moral uporabljati in tako zagotavljati 
varnost oskrbe z energijo. Za uresničitev tega je potrebna dodatna podpora za uvedbo novih 
tehnologij v sektorju energije, ki se pridobiva iz premoga.
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Predlog spremembe 316
Konrad Szymański

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti 
za:

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, je treba 
uporabiti za enega ali več naslednjih 
ukrepov:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
ter predstavitvenih projektov za 
zmanjšanje emisij in prilagoditev, vključno 
s sodelovanjem v pobudah v okviru 
Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

c) tehnologije čistega premoga, vključno z 
zajemanjem in geološkim shranjevanjem
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

ca) za posodobitev kurilnih naprav na 
premog ali njihovo zamenjavo z 
učinkovitejšimi enotami z nižjimi 
emisijami CO2;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na (e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
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vplive podnebnih sprememb; vplive podnebnih sprememb;

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; ter 

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; ter 

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Spreminjanje nabora energetskih virov EU zahteva čas in bi moralo temeljiti na načelu 
stroškovne učinkovitosti. Premog bi se v prihodnosti moral uporabljati in tako zagotavljati 
varnost oskrbe z energijo. Za uresničitev tega je potrebna dodatna podpora za uvedbo novih 
tehnologij v sektorju energije, ki se pridobiva iz premoga.

Predlog spremembe 317
Lena Ek

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic iz 
odstavka 2, vključno z vsemi prihodki iz 
dražbe iz točke (b) navedenega odstavka, 
se v namenskem skladu, ki ga na ravni 
Skupnosti upravlja Komisija ali pristojni 
organ, ki ga je imenovala, uporabijo za:

Or. en

Obrazložitev

Sistem EU za trgovanje z emisijami ni navaden davek. Poglavitno je, da se prihodki od dražb 
v celoti porabijo za ukrepe za zmanjšanje emisij, blažitev negativnih učinkov sistema 
Skupnosti in podporo državam v razvoju. Ker gre za sistem EU in ker je boj proti podnebnim 
spremembam skupni cilj EU, je logično, da se prihodki upravljajo kot sklad na ravni 
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Skupnosti. To bo najučinkovitejše in bo omogočilo pomemben sveženj virov.

Predlog spremembe 318
Jens Holm

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic iz 
odstavka 2, se uporabijo za:

Or. en

Obrazložitev

Vsi prihodki iz dražbe pravic se glede na resnost in nujnost problema namenijo za ukrepe 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, za razvoj obnovljivih virov energije, preprečevanje 
krčenja gozdov, pomoč državam v razvoju pri prilagajanju na podnebne spremembe in za 
pomoč gospodinjstvom z nizkim prihodkom za boljšo energetsko učinkovitost.

Predlog spremembe 319
Caroline Lucas

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic iz 
odstavka 2, vključno z vsemi prihodki iz 
dražbe iz točke (b) navedenega odstavka, 
se uporabijo za:

Or. en
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Predlog spremembe 320
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Vsi prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic 
iz odstavka 2, vključno z vsemi prihodki iz 
dražbe iz točke (b) navedenega odstavka, 
se uporabijo za:

Or. en

Obrazložitev

Prihodke iz dražb lahko države članice uporabijo za naložbe v okolju prijazne pobude v EU 
ter za prenos tehnologije, zmanjšanje emisij v državah, ki niso vključene v Prilogo I, in za 
pomoč državam v razvoju glede prilagajanja na negativne posledice podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

3. Prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic iz 
odstavka 2, vključno z vsemi prihodki iz 
dražbe iz točke (b) navedenega odstavka, je 
treba uporabiti za:

Or. en
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Obrazložitev

Vse prihodke iz dražb bi morali porabiti za reševanje vprašanj na področju podnebnih 
sprememb.

Predlog spremembe 322
Péter Olajos

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

3. Vse prihodke, ustvarjene z dražbo 
pravic iz odstavka 2, vključno z vsemi 
prihodki iz dražbe iz točke (b) navedenega 
odstavka, je treba uporabiti za:

Or. en

Obrazložitev

Prihodke iz dražb lahko države članice uporabijo za naložbe v okolju prijazne pobude v EU 
ter za prenos tehnologije, zmanjšanje emisij v državah, ki niso vključene v Prilogo I, in za 
pomoč državam v razvoju glede prilagajanja na negativne posledice podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 323
Dan Jørgensen

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

3. Vse prihodke, ustvarjene z dražbo 
pravic iz odstavka 2, vključno z vsemi 
prihodki iz dražbe iz točke (b) navedenega 
odstavka, je treba uporabiti za:
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Or. en

Obrazložitev

Prihodke iz dražb lahko države članice uporabijo za naložbe v okolju prijazne pobude v EU 
ter za prenos tehnologije, zmanjšanje emisij v državah, ki niso vključene v Prilogo I, in za 
pomoč državam v razvoju glede prilagajanja na negativne posledice podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 324
Patrick Louis

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

3. Vsaj 50% prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

Or. fr

Obrazložitev

Dražba pravic mora omogočati prenos finančnih sredstev od industrijskih panog, ki 
onesnažujejo, k dejavnostim za razvoj obnovljivih virov energije, za skladiščenje ogljika ali za 
preprečevanje sproščanja ogljika iz zalog. Postopek certificiranja, ki je v skladu s šestimi 
helsinškimi merili za trajnostni razvoj gozdov, zlasti s šestim merilom, ki zadeva družbene in 
gospodarske koristi, bi moral biti temeljni pogoj za nadaljnje izkoriščanje tropskih gozdov.
Gozdarski in lesarski sektor v EU kompenzirata emisije toplogrednih plinov za 10 do 20 %.

Predlog spremembe 325
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – uvod
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

3. Vsaj 50% prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti za:

Or. nl

Obrazložitev

Namen dražbe pravic do emisij ni ustvarjanje dodatnih finančnih virov za državo, ampak je 
zamišljena kot učinkovit, tržno usmerjen mehanizem za razdeljevanje. Prihodke bi zato morali 
povrniti podjetjem. S tem se zagotovijo sredstva, ki so potrebna za vlaganja v inovativne, 
energijsko varčne tehnologije.

Predlog spremembe 326
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Vsaj 50 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, se lahko med 
drugim uporabi za:

Or. en

Obrazložitev

Seznam ukrepov in dejavnosti, ki jih je treba sprejeti v boju proti podnebnim spremembam, 
mora omogočati čim večjo prilagodljivost. Namenska uporaba prihodkov bi morala 
zagotoviti, da se denar uporabi za doseganje predlaganega cilja v skladu s prednostnimi 
nalogami in zmožnostmi vsake države članice.
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Predlog spremembe 327
Anne Ferreira

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
vključno prek nacionalnih ukrepov za 
podporo energetski učinkovitosti, in s 
prispevkom v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire, za 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, ob upoštevanju zlasti lokalne 
sanitarne in socialne infrastrukture, in 
financiranje raziskav in razvoja za 
zmanjšanje emisij in prilagoditev, vključno 
s sodelovanjem v pobudah v okviru 
Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

Or. fr

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da je sprememba podnebja pereča težava z daljnosežnimi vplivi na 
zdravje državljanov, želi sektor zdravstvene oskrbe čim prej ponuditi dejanske rešitve. Za 
reševanje teh pomembnih izzivov in za zmanjšanje lastnega okoljskega odtisa se potrebujejo 
nova sredstva in dodatna pomoč. Poleg tega je treba lokalnim organom dati na voljo 
zahtevano infrastrukturo za reševanje tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami, in 
socialne zahteve ter težave socialne pravice, kjer so vpleteni državljani.

Predlog spremembe 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo; 

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
industrijskih panog s področja uporabe te 
direktive za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo in 
evropskih tehnoloških platform; 

Or. en

Obrazložitev

Ker je ena od osnovnih predpostavk sistema Skupnosti ta, da lahko naprave, ki vanj sodijo, 
znatno prispevajo k ciljem EU glede zmanjšanja emisij, je treba prihodke iz teh naprav 
nameniti za uresničevanje omenjenih ciljev.  Tehnološke platforme EU so uspešen instrument 
in bi jih bilo treba okrepiti.

Predlog spremembe 329
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

(a) prispevek v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;

Or. pl
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Obrazložitev

Razen zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, so vsi cilji iz odstavka 3 bistvenega pomena, 
vključno s splošnim omejevanjem emisij plina in prahu. Zato je zahteva, da se med 
utemeljenimi okoljskimi cilji postaviti na prvo mesto drastično zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, neutemeljena, saj zadeva drugo kategorijo omejitev in ciljev.

Predlog spremembe 330
Caroline Lucas

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zlasti z izgradnjo
"inteligentnega omrežja", in za izpolnitev 
zaveze Skupnosti, da bo do leta 2020 
povečala energetsko učinkovitost za 20 %;

Or. en

Predlog spremembe 331
Anne Ferreira

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) financiranje raziskav in razvoja na 
področju energetske učinkovitosti in čistih 
tehnologij v sektorjih, ki spadajo v 
področje uporabe te direktive;

Or. fr
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Obrazložitev

Prihodki iz dražb bi se morali načeloma uporabiti tudi za ustvarjanje bodočih nizkoogljičnih 
sektorjev. Zato je treba sredstva ponovno naložiti v zadevne sektorje. Prihodki iz dražb 
morajo olajšati tudi izvajanje uravnotežene evropske energetske politike, ki med drugim 
temelji na ukrepih za energetsko učinkovitost.

Predlog spremembe 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov;

Or. en

Obrazložitev

Ker je ena od osnovnih predpostavk sistema Skupnosti ta, da lahko naprave, ki vanj sodijo, 
znatno prispevajo k ciljem EU glede zmanjšanja emisij, je treba prihodke iz teh naprav 
nameniti za uresničevanje omenjenih ciljev.  Tehnološke platforme EU so uspešen instrument 
in bi jih bilo treba okrepiti.

Predlog spremembe 333
Vittorio Prodi

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) pretvorbo premoga v plin v 
elektrarnah na premog;
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Or. en

Predlog spremembe 334
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) okolju varno zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, zlasti iz 
elektrarn na premog;

Or. el

Obrazložitev

Na spomladanskem vrhunskem srečanju 2007 je Svet pozval k okolju varni uporabi zajemanja
in geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida.

Predlog spremembe 335
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) za omogočanje nadaljnjega razvoja 
čistih nosilcev energije, kot je vodik;

Or. en
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Predlog spremembe 336
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) nadaljnji razvoj čistih virov energije, 
kot je vodik;

Or. nl

Predlog spremembe 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe, tako za EU kot za najmanj 
razvite države, za preprečevanje krčenja 
gozdov in za spodbujanje pogozdovanja in 
ponovnega pogozdovanja, ter za 
spodbujanje ohranjanja gozda in uporabe 
lesa za gradbene in industrijske namene 
(lesene plošče, papirna kaša itd), ali kot 
les - vir energije, z oblikovanjem ali 
spodbujanjem vrednostne verige za 
uporabo gozdnega lesa, v širšem okviru 
trajnostnega upravljanja gozdov in 
ohranjanja ter spodbujanja biotske 
raznovrstnosti;

Or. fr

Obrazložitev

Študije so pokazale, da bo trenutno stanje gozdov igralo zelo pomembno vlogo glede emisij 
CO2, ki jih povzroča energija. Evropski svet z marca 2007 je to dejstvo vzel na znanje.
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Gozdovi in drevesa zadržujejo in v veliki meri shranjujejo CO2, ki se sprosti v ozračje pri 
zažiganju. Zato je treba spodbujati vrednostno verigo lesa, ki pokriva vsako fazo od 
ohranjanja gozdov do izdelave lesenih izdelkov. V ta nameni bi moral biti del prihodka iz 
dražb namenjen za lesno industrijo, da se tako omogoči trajnostno upravljanje z gozdovi.

Predlog spremembe 338
Patrick Louis

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah, 
še posebej z večjo uporabo postopka 
certificiranja, in dodatne ukrepe držav 
članic ali njihovih regij, ki omogočajo 
koristnejšo uporabo gozdov in lesa za 
zmanjšanje globalnega segrevanja ob 
ohranjanju ostalih funkcij gozdov;

Or. fr

Obrazložitev

Dražba pravic mora omogočati predvsem prenos finančnih sredstev od industrijskih panog, ki 
onesnažujejo, k dejavnostim za razvoj obnovljivih virov energije, za skladiščenje ogljika ali za 
preprečevanje sproščanja ogljika iz zalog. Postopek certificiranja, ki je v skladu s šestimi 
helsinškimi merili za trajnostni razvoj gozdov, zlasti s šestim merilom, ki zadeva družbene in 
gospodarske koristi, bi moral biti temeljni pogoj za nadaljnje izkoriščanje tropskih gozdov.
Gozdarski in lesarski sektor v EU kompenzirata emisije toplogrednih plinov za 10 do 20 %.

Predlog spremembe 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije; ter

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
ranljivih gospodinjstvih, zlasti tistih z 
nizkim prihodkom, ki imajo težave pri 
plačevanju računov za porabo energije in 
so žrtve energetske revščine. Takšni 
ukrepi bi morali vključevati finančno 
pomoč in ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti stanovanj.

Or. en

Obrazložitev

Prihodki iz dražb bi se morali porabiti za reševanje energetske revščine.

Predlog spremembe 340
Caroline Lucas

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; ter

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije ali s spodbujanjem podnebju 
prijaznih sredstev prevoza; ter

Or. en

Predlog spremembe 341
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preostali del prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo iz odstavka 2, se lahko povrne 
podjetjem, ki so sodelovala na tej dražbi 
in/ali so morala plačati višje cene 
električne energije zaradi dražbe v 
električnem sektorju. Prihodki se lahko 
povrnejo v obliki zmanjšanja drugih 
davkov in/ali prispevkov za socialno 
zavarovanje ali z dobavo tehnologije.

Or. nl

Obrazložitev

Namen dražbe pravic do emisij ni ustvarjanje dodatnih finančnih virov za državo, ampak je 
zamišljena kot učinkovit, tržno usmerjen mehanizem za razdeljevanje. Prihodke bi zato morali 
povrniti podjetjem. S tem se zagotovijo sredstva, ki so potrebna za vlaganja v inovativne, 
energijsko varčne tehnologije. 

Predlog spremembe 342
Caroline Lucas

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 - pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaj 50% prihodkov se porabi za 
financiranje zmanjšanja toplogrednih 
plinov, preprečitve krčenja in krnitve 
gozdov ter prilagajanja na podnebne 
spremembe v državah, ki niso vključene v 
Prilogo I okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja.

Or. en
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Predlog spremembe 343
Dorette Corbey

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice v skladu s pravili glede 
državne pomoči za zaščito okolja vrnejo
vsaj 50% prihodkov od prodaje pravic na 
dražbi iz odstavka 2, vključno z vsemi 
prihodki, ki nastanejo s prodajo pravic na 
dražbi iz točke (b), podjetjem na svojem 
ozemlju, ki so sodelovala na dražbah pod 
pogojem, da bodo prihodki porabljeni za 
tehnologije z nizkimi emisijami ogljika, 
vključno z zajemanjem in geološkim 
shranjevanjem toplogrednih plinov. 
Nobenih vračil se ne bo izplačevalo 
proizvajalcem električne energije, razen 
za električno energijo, proizvedeno v 
povezavi z industrijsko porabo toplote ali 
proizvedeno iz ostankov v industrijskem 
postopku.

Or. en

Obrazložitev

Vsaj 50 odstotkov od prihodkov dražbe bi se moralo vrniti podjetjem, ki so sodelovala pri 
dražbi pod pogojem, da bodo denar porabila za naložbe v tehnologije, ki zmanjšujejo emisije 
toplogrednih plinov. Države članice lahko v skladu s pravili glede državne pomoči spodbujajo 
naložbe podjetij v okolje, vendar je za vzpostavitev enakih pogojev za podjetja priporočljivo, 
da države članice razdelijo enake deleže prihodkov od dražbe sodelujočim podjetjem. 
Sektorju električne energije prihodki ne bodo povrnjeni, saj lahko stroške brez težav prenese 
na svoje stranke.
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Predlog spremembe 344
Riitta Myller

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Prihodke iz dražbe bi bilo treba 
nameniti državam v razvoju in razvitim 
državam za ukrepe za prilagajanje in 
zmanjšanje emisij. Državam v razvoju in 
razvitim državam bi morali pomagati pri 
uvajanju najboljšega ravnanja, 
tehnologije in obnovljivih virov energije. 
Primerno bi bilo preučiti, kako je mogoče 
sedanje mehanizme financiranja čim bolj 
izkoristiti, da se doseže odprta in 
pregledna razdelitev prihodkov od prodaje 
na dražbi in se zagotovi njihova uporaba 
za doseganje stvarnega zmanjšanja emisij.

Or. fi

Predlog spremembe 345
Jens Holm

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Dodeljevanje sredstev za namene iz 
odstavka 3 mora zagotavljati splošno 
ravnovesje med porabo v EU in porabo v 
državah v razvoju.

Or. en
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Obrazložitev

Obstaja velika možnost, da bodo države v razvoju nesorazmerno trpele zaradi vplivov 
podnebnih sprememb, čeprav so za veliko večino emisij toplogrednih plinov danes krive 
industrijsko razvite države bodisi neposredno bodisi kot končne porabnice dobrin, 
proizvedenih v državah v razvoju.  Zato je zaželeno, da se prihodki od dražbe razdelijo med 
projekte v državah v razvoju, med katerimi jih večina nima sredstev za financiranje blažilnih 
ukrepov, in projekte v EU.

Predlog spremembe 346
Kathy Sinnott

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Prihodke, ki ne bodo porabljeni v 
skladu z odstavkom 3, vključno z vsemi 
prihodki z dražb iz odstavka 2(b), bi bilo 
treba uporabiti za:
(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb in financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;
(b) razvoj trajnostnih obnovljivih virov 
energije za izpolnitev zaveze Skupnosti v 
zvezi z uporabo 20 % obnovljivih virov 
energije do leta 2020;
(c) izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do 
leta 2020 povečala energetsko 
učinkovitost za 20 %;
(d) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;
(e) financiranje raziskav in razvoja na 
področju energetske učinkovitosti in čistih 
trajnostnih tehnologij v sektorjih, ki so 
zajeti v obsegu te direktive;
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(f) dodatne ukrepe za preprečevanje 
krčenja gozdov, spodbujanje trajnostnega 
pogozdovanja in gospodarjenja z gozdovi 
v Evropi ter za proizvodnjo in uporabo 
trajnostne biomase v Skupnosti;
(g) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije;
(h) spodbujanje prehoda na oblike 
prevoza z nižjimi emisijami, vključno s 
spremembo načina prevoza, in za kritje 
povečanih stroškov energije za električno 
vleko v železniškem sektorju ter 
(i) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Vsi novi viri energije in tisti, ki se razvijajo, morajo biti trajnostni, zato bi moral Evropski 
parlament to spodbujati, kjer je to potrebno.

Predlog spremembe 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Prihodke, ki ne bodo porabljeni v 
skladu z odstavkom 3, vključno z vsemi 
prihodki z dražb iz odstavka 2(b), bi bilo 
treba uporabiti za:
(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb in financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev na podnebne spremembe, 
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vključno s sodelovanjem v pobudah v 
okviru Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;
(b) razvoj obnovljivih energij za izpolnitev 
zaveze Skupnosti v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020;
(c) izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do 
leta 2020 povečala svojo energetsko 
učinkovitost za 20 %;
(d) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog, ob predvidevanju naložb v 
infrastrukture, ki se potrebujejo za 
transport in shranjevanje;
(e) financiranje raziskav in razvoja na 
področju energetske učinkovitosti in čistih 
tehnologij v sektorjih, ki so zajeti v 
področju uporabe te direktive;
(f) sprejetje dodatnih ukrepov za 
preprečevanje krčenja gozdov, 
spodbujanje trajnostnega pogozdovanja in 
gospodarjenja z gozdovi v Evropi ter za 
trajnostno proizvodnjo in uporabo 
biomase v Skupnosti;
(g) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer z 
izboljšanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije njihovih domov;
(h) spodbujanje prehoda na oblike 
prevoza z nižjimi emisijami, vključno s 
spremembo načina prevoza, in za kritje 
povečanih stroškov energije za električno 
vleko v železniškem sektorju in
(i) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Prihodki ne smejo biti omejeni na elektrarne na premog; treba je obravnavati tudi vprašanje 
infrastrukture.
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Predlog spremembe 348
Chris Davies

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Prihodke, ki ne bodo porabljeni v 
skladu z odstavkom 3, vključno z vsemi 
prihodki z dražb iz odstavka 2(b), bi bilo 
treba uporabiti za:
(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb in financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;
(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020;
(c) izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do 
leta 2020 povečala energetsko 
učinkovitost za 20 %;
(d) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn, 
vključno s potrebnimi infrastrukturnimi 
naložbami za prevoz in shranjevanje;
(e) financiranje raziskav in razvoja na 
področju energetske učinkovitosti in čistih 
tehnologij v sektorjih, ki so zajeti v obsegu 
te direktive;
(f) dodatne ukrepe za preprečevanje 
krčenja gozdov, spodbujanje trajnostnega 
pogozdovanja in gospodarjenja z gozdovi 
v Evropi ter za proizvodnjo in uporabo
trajnostne biomase v Skupnosti;
(g) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
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visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije;
(h) spodbujanje prehoda na oblike 
prevoza z nižjimi emisijami, vključno s 
spremembo načina prevoza, in za kritje 
povečanih stroškov energije za električno 
vleko v železniškem sektorju ter
(i) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba prihodkov ne bi smela biti omejena le na elektrarne na premog, ampak bi pri tem 
morali obravnavati tudi vprašanje infrastrukture.

Predlog spremembe 349
Jan Mulder

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Prihodki, ki se uporabljajo v skladu z 
odstavkom 3a, se porabijo za projekte v 
različnih sektorjih ob upoštevanju 
sorazmernih prispevkov različnih 
sektorjev k zneskom, ki se zbirajo.

Or. en

Predlog spremembe 350
Jens Holm

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice vključijo informacije o 
uporabi prihodkov za posamezen namen v 
poročila, predložena v skladu z Odločbo št. 
2004/280/ES.

4. Države članice vključijo informacije o 
uporabi prihodkov za posamezen namen in 
geografsko porazdelitev uporabe 
prihodkov v poročila, predložena v skladu 
z Odločbo št. 2004/280/ES.

Or. en

Obrazložitev

Treba je izboljšati preglednost, omogočiti presojo skladnosti z obveznostmi iz odstavka 3a 
člena 10 in zagotoviti, da se skupna prizadevanja EU učinkovito porazdelijo.

Predlog spremembe 351
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice namenijo vsaj 30 % 
prihodkov iz odstavka 3 za politike in 
ukrepe iz točk (a), (d) in (e) tega odstavka. 
Ta odstavek se uporablja le za države 
članice, ki imajo strožje cilje za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
letu 2020 v primerjavi z emisijami iz leta 
2005.

Or. en

Obrazložitev

Financiranje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb v državah, ki niso vključene v Prilogo 
I, je bistveno za doseganje globalnega sporazuma o podnebnih spremembah. Zato morajo EU 
in države iz priloge I nositi zgodovinsko odgovornost za škodo, ki jo v državah v razvoju 
povzročajo njihove emisije toplogrednih plinov.
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Predlog spremembe 352
Chris Davies

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči 
ne ogrozi delovanja dražbe. 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)].

5. Komisija do 31. decembra 2009 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. 

Komisija se o izvedbi ukrepov vnaprej 
posvetuje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi.  Dražbe se oblikujejo in izvedejo
tako, da se zagotovi:

(a) namen dražb je dodeliti pravice 
upravljavcem in/ali tržnim posrednikom 
za ceno, ki se oblikuje na trgu, in ne 
maksimizacija prihodkov ali prodaja po 
vnaprej določeni ceni;
(b) ves čas se ohranja zadostna likvidnost 
trga, zlasti v letu 2013.  Postopek bi zato 
moral biti predvidljiv zlasti glede 
časovnega načrta in zaporedja dražb ter 
razpoložljivih količin;
(c) dražbe so odprte za vse imetnike 
veljavnih računov v sistemu Skupnosti, ki 
lahko zagotovijo finančno jamstvo za 
svoje ponudbe;
(d) da imajo upravljavci ter predvsem 
morebitna mala in srednje velika podjetja, 
zajeta v sistemu Skupnosti, pravičen in 
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enakopraven dostop ter da lahko v celoti 
sodelujejo;
(e) da sodelovanje ne predstavlja 
nerazumnega finančnega bremena za 
upravljavce;
(f) da so iste informacije ob istem času 
dostopne za vse udeležence ter
(g) da sodelujoči ne sklenejo tajnega 
dogovora ali kako drugače ogrozijo
delovanja dražbe. 

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

Or. en

Obrazložitev

Pri delovanju dražb je treba spoštovati temeljna načela preglednosti, odprtosti in 
enostavnosti. Da se zagotovi največja varnost trga pred zlorabami, je pomembno omogočiti 
predložitev ponudb iz različnih virov, vključno s posamezniki, organizacijami in podjetji, ki 
niso neposredno povezani s proizvodnjo elektrike.

Predlog spremembe 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje 
velika podjetja, zajeta v sistemu 
Skupnosti, poln dostop ter da kateri koli 

5. Komisija najkasneje do 31. decembra 
2009 sprejme, v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(3),
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Sistem dražb je oblikovan 
tako, da zagotavlja stalno likviden in 
pregleden trg. Da se omogoči doseganje 
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drugi sodelujoči ne ogrozi delovanja 
dražbe. 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)].”

teh ciljev, mora uredba temeljiti na 
sledečih načelih:

– zagotoviti je treba, po minimalni ceni, 
da je dražba dostopna za vse 
zainteresirane strani, ki predložijo 
dokazilo o solventnosti in ima odprt račun 
v registru pravic;
– v sami uredbi je treba določiti časovni 
načrt količin za dražbo, ki je skladen s 
zapadlostmi za povračila pravic, kakor 
tudi z omejitvami denarnih tokov za 
podjetja, in ki izključuje možnost enkratne 
dražbe za celo zadevno obdobje.

Or. fr

Obrazložitev

Bodoča uredba komitologije mora temeljiti na bolj jasnih ciljih in načelih, od tistih v tem 
predlogu, saj bo ta mehanizem imel znaten vpliv na delovanje trga. Uredbo bi bilo dobro 
sprejeti najkasneje do 31. decembra 2009. Poleg tega pa bo mogoče ta seznam dopolnjevati 
najkasneje do junija 2009 na zahtevo zadevnih zainteresiranih strani. Ni priporočljivo, da bi 
se končni seznam revidiral vsaka 3 leta, saj bi to povzročilo nesprejemljivo pravno 
negotovost.

Predlog spremembe 354
Jerzy Buzek

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 

5. Komisija do 31. decembra 2009 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
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da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči 
ne ogrozi delovanja dražbe. 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)].

da se ob upoštevanju načel iz Priloge IIb 
zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop do emisijskih pravic in se 
onemogočijo špekulacije. Uredba bo 
zagotovila enakomerno porazdelitev 
učinka sistema dražb na nove države 
članice in bo upoštevala tudi njihovo 
gospodarsko moč, ki se meri z bruto 
domačim proizvodom namesto le s 
specifičnimi nacionalnimi emisijami CO2. 
Evropski parlament in Svet sprejmeta 
dogovor o tej rešitvi s postopkom 
soodločanja.

Or. en

Obrazložitev

Pravilo o sorazmerni porazdelitvi učinka glede na izvajanje evropskih uredb je temeljno 
načelo Evropske unije pri njenem delovanju v sedanji sestavi.

Predlog spremembe 355
Konrad Szymański

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. Navedeni ukrep, 
ki je namenjen spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 

5. Komisija do 30. junija 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna, usklajena in 
nediskriminatorna izvedba dražbe. Dražbe 
se oblikujejo tako, da se rezervira dostop 
do "primarnega trga" le za naprave, za 
katere velja sistem Skupnosti, in se 
količina pravic, ki jih te kupijo, omeji 
glede na njihove proizvodne sposobnosti, 
ter v ta namen zagotovi, da imajo 
upravljavci ter predvsem morebitna mala in 
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sprejme v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena [23(3)].

srednje velika podjetja, zajeta v sistemu 
Skupnosti, poln dostop ter da kateri koli 
drugi sodelujoči ne ogrozi delovanja 
dražbe. Prav tako je treba uvesti tržni 
instrument za preprečevanje prevelikih 
nihanj cen pravic in zagotoviti trajnost 
makroekonomskega okolja.
Navedeni ukrep se sprejme v skladu s
postopkom iz člena 251 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Namen predlagane določbe je zaščita dostopa do pravic za onesnaževalce po vsej EU, 
vključno z revnejšimi državami članicami Morali bi jih zaščititi tudi pred špekulacijami 
velikih finančnih posrednikov. Vprašanje pričakovanega izjemno visokega nihanja cen pravic 
za emisije CO2 po letu 2012 je treba reševati s tržnim mehanizmom, ki ne bo oviral celovitosti 
in prožnosti trga z ogljikom.

Predlog spremembe 356
Bogusław Sonik

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe.

Komisija do 31. junija 2010 sprejme
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna, usklajena in 
nediskriminatorna izvedba dražbe. Dražbe 
se oblikujejo tako, da se rezervira dostop 
do "primarnega trga" le za naprave, za 
katere velja sistem Skupnosti, in se 
količina pravic, ki jih te kupijo, omeji 
glede na njihove proizvodne sposobnosti, 
ter v ta namen zagotovi, da imajo 
upravljavci ter predvsem morebitna mala in 
srednje velika podjetja, zajeta v sistemu 
Skupnosti, poln dostop ter da kateri koli 
drugi sodelujoči ne ogrozi delovanja 
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dražbe.

Prav tako je treba uvesti tržni instrument 
za preprečevanje prevelikih nihanj cen 
pravic in zagotoviti trajnost 
makroekonomskega okolja.

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 se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 251 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Namen predlagane določbe je zaščita dostopa do pravic za onesnaževalce po vsej EU, 
vključno z revnejšimi državami članicami Morali bi jih zaščititi tudi pred špekulacijami 
velikih finančnih posrednikov. Vprašanje pričakovanega izjemno visokega nihanja cen pravic 
za emisije CO2 po letu 2012 je treba reševati s tržnim mehanizmom, ki ne bo oviral celovitosti 
in prožnosti trga z ogljikom.

Predlog spremembe 357
Linda McAvan

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. Navedeni ukrep, 
ki je namenjen spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejme v skladu z regulativnim 

5. Komisija do 31. decembra 2009 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. Navedeni ukrep, 
ki je namenjen spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejme v skladu z regulativnim 
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postopkom s pregledom iz člena [23(3)]. postopkom s pregledom iz člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Z dražbami za leto 2013 bi morali začeti leta 2010/2011, da se upravljavcem omogoči nakup 
pravic pred začetkom faze III. Rok, do katerega mora Komisija sprejeti uredbo o dodelitvi 
pravic, bi zato moral biti krajši, in sicer leta 2009.

Predlog spremembe 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. 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)].

5. Komisija do 31. junija 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. Navedeni ukrep, 
ki je namenjen spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi ustrezna gotovost za industrijo, bi bilo treba čim prej določiti pravila prodaje 
na dražbi, zato je treba izbrati zgodnejši datum.
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Predlog spremembe 359
Richard Seeber

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. 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)].“

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo 
enotno po vsej Evropi tako, da se zagotovi, 
da imajo upravljavci ter predvsem 
morebitna mala in srednje velika podjetja, 
zajeta v sistemu Skupnosti, poln dostop ter 
da kateri koli drugi sodelujoči ne ogrozi 
delovanja dražbe. Datumi in število dražb 
v državah članicah po vsej Evropi se 
uskladijo v evropskem merilu z uredbo, ki 
se sprejme zaradi stroškovne učinkovitosti 
transakcij, jasnosti signalov cen in zaradi
preprečevanja diskriminacije; dražbe 
potekajo redno ali pa se organizira stalna 
prodaja prek evropske izmenjave 
električne energije.  Navedeni ukrep, ki je 
namenjen spremembi nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena [23(3)].“

Or. de

Obrazložitev

Način dražbe je za tržne udeležence, ki bodo na njih sodelovali, eden od najpomembnejših 
sestavnih delov prihodnjega oblikovanja dražb. Zaradi velikega letnega tržnega obsega in 
obsega certifikatov so potrebni enostavni in transparentni postopki, prepoved diskriminacije, 
jasnost signala cen, stroškovna učinkovitost transakcij ter s tem  uveljavljen, predpisan in 
splošno sprejet pogodbeni okvir za izvajanje dražbe. 

Dražbe se naj bi izvajale v rednih intervalih z vedno enakimi količinami skozi celotno obdobje 
trgovanja.
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Predlog spremembe 360
Jens Holm

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. 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)].

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe, ki bo kar se da zmanjšala 
obseg špekulacij. Dražbe se oblikujejo 
tako, da se zagotovi, da imajo upravljavci 
ter predvsem morebitna mala in srednje 
velika podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, 
poln dostop ter da kateri koli drugi 
sodelujoči ne ogrozi delovanja dražbe. 
Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje iz prvega obdobja trgovanja so pokazale, da se lahko cene pravic močno razlikujejo,
kar povzroča nejasnosti tistim, ki razmišljajo o naložbi v projekte obnovljivih virov, saj lahko 
postanejo manj privlačne. Novi sistem mora vključevati ukrepe za preprečevanje špekulacij, 
kot je davek na transakcije, ki bi se lahko na diferenciran način naložil upraviteljem, ki v 
povprečju razpolagajo s pravicami za krajši čas.

Predlog spremembe 361
Caroline Lucas

Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za dražbo, ki jo izvede Komisija, se do 
31. decembra 2015 prihranijo pravice za 
60 milijonov kot vir financiranja po 
zajamčeni ceni 25 EUR za tono 
shranjenega ali neproizvedenega CO2 za 
prve naprave, ki so začele za komercialne 
namene zajemati oziroma geološko 
shranjevati emisije ogljikovega dioksida 
pred tem datumom ali zmanjševati emisije 
ogljikovega dioksida pri proizvodnji 
elektrike v primerjavi s povprečnimi 
emisijami CO2/GW na uro za proizvedeno 
elektriko z novimi obnovljivimi 
tehnologijami, kot je koncentrirana 
sončna energija, proizvodnja vetrne 
energije v velikem obsegu ali na odprtem 
morju ali energija valov. Ta možnost se 
uporablja za tehnologije, ki se v tržnem 
smislu še niso izvajale, in za naprave kjer 
koli v EU ali v tretjih državah, ki so 
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum, če obstaja sporazum o 
vzajemnem priznavanju pravic 
intelektualne lastnine za tehnologijo. 
Zajamčena cena se zmanjša, če cena 
sistema Skupnosti preseže 35 EUR, da se 
zgornja meja seštevka obeh cen omeji na 
60 EUR/tono shranjenega ali 
neproizvedenega CO2.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi predloga spremembe 22 poročevalke se nove tehnologije obnovljivih virov, ki še 
niso bile komercialno preizkušene, vključijo v posebni mehanizem financiranja. Podpora 
novim inovacijam velikega obsega na področju obnovljivih virov energije je za zagon 
tehnologij, ki bodo znatno prispevale k doseganju ciljev EU in svetovnih ciljev, dejanska 
priložnost. Treba je določiti zgornjo mejo nagrade, ki je odvisna od cene ogljika v sistemu za 
trgovanje z emisijami.
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Predlog direktive - akt o spremembi
Člen 1 - Točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 - odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Vlade in organ, ki ga imenuje 
Komisija, lahko kupujejo in prodajajo 
pravice na trgu, da bi zmanjšali nihanje 
cen ogljika.

Or. en

Obrazložitev

Cena ogljika se lahko poviša ali zniža, vendar so prevelika nihanja škodljiva za trg. Nihanja 
bi bilo dobro zmanjšati na minimum. To bi lahko storile vlade ali Evropska centralna banka.
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