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Predlog spremembe 675
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11b – odstavek 1 – novi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 11b(1) se doda naslednji 
pododstavek:

črtano

„Skupnost in njene države članice 
odobrijo le projektne dejavnosti, v katerih 
imajo vsi projektni udeleženci sedež bodisi 
v državi, ki je sklenila mednarodni 
sporazum v zvezi s takšnimi projekti, 
bodisi v državi ali podzvezni ali regionalni 
enoti, ki je povezana s sistemom Skupnosti 
v skladu s členom 25.“

Or. pl

Obrazložitev

Ta predpis nasprotuje načelu suverenosti držav članic pri gospodarskih vprašanjih in na 
področju zunanje politike.

Predlog spremembe 676
Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 12 – novi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V členu 12 se doda naslednji 
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odstavek 1a:
„1a. Komisija objavi analizo razlogov za 
ukrepanje, vključno z zakonodajnimi 
predlogi, ki zadevajo trgovanje z 
notranjimi informacijami in tržne 
manipulacije na trgu s pravicami do 
emisij. Analiza med drugim preuči, ali je 
treba pravice obravnavati kot finančne 
instrumente iz direktive 2003/6/ES o 
trgovanju z notranjimi informacijami in 
tržni manipulaciji (zloraba trga).“

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga) sta vprašanji, 
vredni obravnave. Preden se uvede nova obremenjujoča zakonodaja, bi bilo treba dokončati 
analizo, ki se je že začela v skladu z direktivo EU o zlorabi trga in direktivo EU o trgih 
finančnih instrumentov (DTFI).

Predlog spremembe 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 12 se doda naslednji odstavek 2a:
„2a. V primeru, ko ukrepi Skupnosti za 
spodbujanje zmanjšanja izpustov 
dušikovih oksidov iz letal, ki opravljajo 
letalsko dejavnost iz Priloge I, s čimer se 
preprečijo sprijeni tehnološki kompromisi 
med zmanjšanjem emisij CO2 in NOx ter 
zagotovi enaka zaščita podnebja, še niso 
sprejeti do 1. januarja 2012, se količina 
ogljikovega dioksida, ki jo pravica (ki ni 
pravica za emisije letalskega prometa) ali 
CER ali ERU dovoljuje izpustit 
upravljavcu letala, deli s faktorjem vpliva 
2. Komisija po potrebi spremeni faktor 
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vpliva na podlagi znanstvenih ugotovitev, 
pri čemer deluje v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena [23(3)].“

Or. en

Obrazložitev

Če ob začetku delovanja sistema ne bodo v veljavi učinkoviti ukrepi za urejanje emisij NOx, 
bodo vse pravice do emisij, ki jih bo uporabljal letalski sektor, povzročile negativni vpliv na 
podnebje v primerjavi s pravicami, uporabljenimi v drugih sektorjih v sistemu.

Predlog spremembe 678
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 12
Direktiva 2003/87/ES
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme uredbo za spremljanje 
in poročanje o emisijah ter, če je ustrezno, 
podatkih o dejavnostih, iz dejavnosti, 
naštetih v Prilogi I, ki temeljijo na načelih 
za spremljanje in poročanje, določenih v 
Prilogi IV, ter podrobno opredeli 
potenciale globalnega segrevanja ozračja 
za posamezne toplogredne pline in zahteve 
za spremljanje in poročanje o emisijah za 
te pline.

1. Komisija sprejme uredbo za spremljanje 
in poročanje o emisijah ter, če je ustrezno, 
podatkih o dejavnostih, iz dejavnosti, 
naštetih v Prilogi I, ki temeljijo na načelih 
za spremljanje in poročanje, določenih v 
Prilogi IV.

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

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

2. Uredba lahko upošteva najbolj točne in 
najnovejše znanstvene dokaze, ki so na 
voljo, zlasti s strani IPCC, in lahko tudi 
podrobno opredeli zahteve za upravljavce 
glede poročanja o emisijah, povezanih s 
proizvodnjo blaga v energetsko 
intenzivnih panogah, ki so lahko 
podvržene mednarodni konkurenci, ter 

2. Uredba lahko upošteva najbolj točne in 
najnovejše znanstvene dokaze o nastanku 
in dinamiki sprememb podnebja.
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zahtevo, da takšne informacije preverijo 
neodvisni izvajalci.

Te zahteve lahko zajemajo poročanje o 
ravneh emisij iz proizvodnje električne 
energije, ki jo zajema sistem Skupnosti v 
povezavi s proizvodnjo takšnega blaga. 
3. Države članice zagotovijo, da vsak 
upravljavec naprave v skladu z uredbo 
poroča pristojnemu organu o emisijah iz te 
naprave v vsakem koledarskem letu po 
koncu tega leta.

3. Države članice zagotovijo, da vsak 
upravljavec naprave v skladu z uredbo 
poroča pristojnemu organu o emisijah iz te 
naprave v vsakem koledarskem letu po 
koncu tega leta.

Or. pl

Obrazložitev

Taka oblika člena 14 določa zelo natančno in obširno obveznost poročanja, ki stvarno ni 
dovolj utemeljena.

Širiti bi bilo treba ne samo znanstvene rezultate, ki podpirajo hipotezo toplogrednih plinov, 
temveč tudi čim bolj raznolike znanstvene poskuse razlage sedanjih sprememb, pri čemer bi 
bilo treba upoštevati tudi druge hipoteze, ki so sedaj že priznane.

Predlog spremembe 679
Caroline Lucas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 12
Direktiva 2003/87/ES
Člen 14 - odstavek 2 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uredba lahko upošteva najbolj točne in 
najnovejše znanstvene dokaze, ki so na 
voljo, zlasti s strani IPCC, in lahko tudi 
podrobno opredeli zahteve za upravljavce 
glede poročanja o emisijah, povezanih s 
proizvodnjo blaga v energetsko intenzivnih 
panogah, ki so lahko podvržene 
mednarodni konkurenci, ter zahtevo, da 
takšne informacije preverijo neodvisni 
izvajalci.

2. Uredba upošteva najbolj točne in 
najnovejše znanstvene dokaze, ki so na 
voljo, zlasti s strani IPCC, in za izvajanje 
člena 10a tudi podrobno opredeli zahteve 
za upravljavce glede poročanja o emisijah, 
povezanih s proizvodnjo blaga v 
energetsko intenzivnih panogah, ki so 
lahko podvržene mednarodni konkurenci, 
ter zahtevo, da takšne informacije preverijo 
neodvisni izvajalci.
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Predlog spremembe 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 12
Direktiva 2003/87/ES
Člen 14 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Uredba za spremljanje in poročanje o 
emisijah se sprejme do 31. decembra 
2011.

Or. es

Predlog spremembe 681
Caroline Lucas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 12
Direktiva 2003/87/ES
Člen 14 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Uredba lahko vključuje zahteve glede 
uporabe avtomatskih sistemov in oblik 
izmenjave podatkov, da se uskladijo 
komunikacija o načrtu spremljanja, letno 
poročilo o emisijah in preverjanje 
dejavnosti med upravljavcem naprave, 
preveriteljem in pristojnimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba sistemov informacijske tehnologije bo izboljšala preglednost spremljanja in 
poročanja o emisijah v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. To bo pomembno za 
nadaljnje širjenje sistema EU za trgovanje z emisijami ali njegovo povezovanje z drugimi 
sektorji in sistemi informacijske tehnologije.
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Predlog spremembe 682
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 13
Direktiva 2003/87/ES
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Člen 15 se spremeni: črtano
(a) naslov se nadomesti z naslednjim:
„Preverjanje in akreditacija“
(b) dodajo se naslednji odstavki:
„Komisija sprejme uredbo za preverjanje 
poročil o emisijah in akreditacijo 
preveriteljev, ki določa ustrezne pogoje za 
akreditacijo, vzajemno priznavanje in 
preklic akreditacije za preveritelje ter za 
nadzor in medsebojni pregled.
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. pl

Obrazložitev

Ta sprememba pomeni precej večjo upravno in nadzorno obremenitev.

Predlog spremembe 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 13 - točka (b) 
Direktiva 2003/87/ES
Člen 15 – novi odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme uredbo za preverjanje 
poročil o emisijah in akreditacijo 
preveriteljev, ki določa ustrezne pogoje za 
akreditacijo, vzajemno priznavanje in 
preklic akreditacije za preveritelje ter za 
nadzor in medsebojni pregled.

Komisija sprejme uredbo za preverjanje 
poročil o emisijah in akreditacijo 
preveriteljev, ki določa ustrezne pogoje za 
akreditacijo, vzajemno priznavanje in 
preklic akreditacije za preveritelje ter za 
nadzor in medsebojni pregled. Ta uredba 
se sprejme do 31. decembra 2011.

Or. en

Predlog spremembe 684
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 14
Direktiva 2003/87/ES
Člen 16 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V členu 16 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„4. Kazen za presežne emisije v zvezi s 
pravicami, izdanimi od 1. januarja 2013 
naprej, se poveča v skladu z evropskim 
indeksom cen življenjskih potrebščin.“

Or. pl

Obrazložitev

Zvišanje sankcij za neupoštevanje preobrnjenih in nerealističnih zastavljenih ciljev ni 
upravičeno.
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Predlog spremembe 685
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 14
Direktiva 2003/87/ES
Člen 16 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kazen za presežne emisije v zvezi s 
pravicami, izdanimi od 1. januarja 2013 
naprej, se poveča v skladu z evropskim 
indeksom cen življenjskih potrebščin.

4. Kazen za presežne emisije v zvezi s 
pravicami, izdanimi od 1. januarja 2013 
naprej, se poveča v skladu z evropskim 
indeksom cen življenjskih potrebščin. 
Plačilo kazni za presežne emisije 
upravljavca ne odveže obveznosti, da 
preda količino pravic, ki je enaka tem 
presežnim emisijam, ko preda pravice za 
naslednje koledarsko leto.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči, da bi podjetja plačevala kazni, le da bi lahko še naprej uporabljala vse svoje 
pravice do emisij, je treba jasno navesti, da so še vedno obvezana predati količino pravic.

Predlog spremembe 686
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 15 – točka (a)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pravice, izdane od 1. januarja 2013 
dalje, se vodijo v registru Skupnosti.

1. Pravice, izdane od 1. januarja 2013 
dalje, se vodijo v registru Skupnosti.

Vsaka država članica ima dostop do 
registra Skupnosti za izvajanje postopkov 
vodenja računov, odprtih v državi članici, 
ter dodeljevanje, predajo in ukinitev 
pravic v okviru uredbe o standardiziranem 
in zaščitenem sistemu registrov
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Register Skupnosti države članice ne 
omejuje pri izpolnjevanju obveznosti in 
izvajanju operacij, odobrenih v okviru 
UNFCCC ali Kjotskega protokola.

Or. en

Predlog spremembe 687
Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 17
Direktiva 2003/87/ES
Člen 22 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izjemo Priloge I spremeni 
priloge k tej direktivi glede na poročila, 
predvidena v členu 21, in izkušnje pri 
uporabi te direktive. Prilogi IV in V se 
lahko spremenita, da bi se izboljšalo 
spremljanje, poročanje in preverjanje 
emisij.

Komisija lahko z izjemo Priloge I in 
Priloge IIa spremeni priloge k tej direktivi 
glede na poročila, predvidena v členu 21, 
in izkušnje pri uporabi te direktive. Prilogo 
I in Prilogo IIa je mogoče spremeniti le v 
skladu s postopkom iz člena 251 pogodbe. 
Prilogi IV in V se lahko spremenita, da bi 
se izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Priloga I in Priloga IIa sta med bistvenimi elementi te direktive in vsako spremembo teh 
prilog bi bilo treba izvesti s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe 688
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 17
Direktiva 2003/87/ES
Člen 22 – odstavek 1– pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izjemo Priloge I spremeni 
priloge k tej direktivi glede na poročila, 
predvidena v členu 21, in izkušnje pri 
uporabi te direktive. Prilogi IV in V se 
lahko spremenita, da bi se izboljšalo 
spremljanje, poročanje in preverjanje 
emisij.

Komisija lahko z izjemo Priloge I in 
Priloge IIa spremeni priloge k tej direktivi 
glede na poročila, predvidena v členu 21, 
in izkušnje pri uporabi te direktive. Prilogo 
I in Prilogo IIa je mogoče spremeniti le v 
skladu s postopkom iz člena 251 pogodbe.
Prilogi IV in V se lahko spremenita, da bi 
se izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Priloga I in Priloga IIa sta med bistvenimi elementi te direktive in vsako spremembo teh 
prilog bi bilo treba izvesti s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe 689
Richard Seeber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 17
Direktiva 2003/87/ES
Člen 22 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izjemo Priloge I spremeni 
priloge k tej direktivi glede na poročila, 
predvidena v členu 21, in izkušnje pri 
uporabi te direktive. Prilogi IV in V se 
lahko spremenita, da bi se izboljšalo 
spremljanje, poročanje in preverjanje 
emisij.

Komisija lahko z izjemo Priloge I in 
Priloge II spremeni priloge k tej direktivi 
glede na poročila, predvidena v členu 21, 
in izkušnje pri uporabi te direktive. Prilogi 
IV in V se lahko spremenita, da bi se 
izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev drugih toplogrednih plinov, ki sedaj niso navedeni v Prilogi II, bo povzročila večje 
izkrivljenje trga in negotovost pri načrtovanju. Novi plini v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami lahko nenadoma spremenijo ponudbo ali povpraševanje po pravicah in zato 
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povzročijo neželene hitre spremembe cen.

Predlog spremembe 690
Linda McAvan

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 17
Direktiva 2003/87/ES
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izjemo Priloge I spremeni 
priloge k tej direktivi glede na poročila, 
predvidena v členu 21, in izkušnje pri 
uporabi te direktive. Prilogi IV in V se 
lahko spremenita, da bi se izboljšalo 
spremljanje, poročanje in preverjanje 
emisij.

Komisija lahko z izjemo Priloge I in 
Priloge IIa spremeni priloge k tej direktivi 
glede na poročila, predvidena v členu 21, 
in izkušnje pri uporabi te direktive. Prilogi 
IV in V se lahko spremenita, da bi se 
izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe Priloge IIa bi zahtevale politično odločitev, zato bi bilo treba zanje uporabljati 
soodločanje in ne komitologijo.

Predlog spremembe 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 17
Direktiva 2003/87/ES
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izjemo Priloge I spremeni 
priloge k tej direktivi glede na poročila, 
predvidena v členu 21, in izkušnje pri 
uporabi te direktive. Prilogi IV in V se 
lahko spremenita, da bi se izboljšalo 
spremljanje, poročanje in preverjanje 
emisij.

Komisija lahko z izjemo Priloge I in 
Priloge IIa spremeni priloge k tej direktivi 
glede na poročila, predvidena v členu 21, 
in izkušnje pri uporabi te direktive. Prilogi 
IV in V se lahko spremenita, da bi se 
izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.
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Or. en

Obrazložitev

Menimo, da spreminjanje Priloge IIa (povišanje odstotka pravic, ki jih države članice 
ponudijo na dražbi zaradi solidarnosti v Skupnosti in za rast) s postopkom komitologije ni 
primerno. Gre za zelo politično vprašanje, ki bi ga bilo treba obravnavati v postopku 
soodločanja.

Predlog spremembe 692
Linda McAvan

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 17 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V členu 24(1) se prvi pododstavek 1 
nadomesti z naslednjim:
„1. Od leta 2008 lahko države članice 
trgovanje s pravicami do emisije v 
skladu s to direktivo uporabijo za 
dejavnosti, ki se izvajajo na napravi ali 
drugje, in toplogredne pline, ki niso 
navedeni v Prilogi I, pod pogojem, da 
vključitev takih dejavnosti [...] in 
toplogrednih plinov odobri Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 23(2), ob 
upoštevanju vseh ustreznih meril, zlasti 
učinkov na notranji trg, možna 
izkrivljanja konkurence, okoljsko 
ustreznost sistema in zanesljivost 
načrtovanega sistema spremljanja in 
poročanja.“

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična sprememba Direktive 2003/87/ES, in sicer odstavka, ki v predlogu Komisije ni 
spremenjen. S tem se zagotovi prožnost glede vseh prihodnjih možnosti vključitve, kot je na 
primer ogrevanje gospodinjstev.
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Predlog spremembe 693
Linda McAvan

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 18 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) V členu 24 se odstavek 4 nadomesti 
z naslednjim:
„4. Če se uvedejo taki ukrepi, pregledi 
na podlagi člena 30 preučijo tudi, ali je 
treba to direktivo spremeniti, da se 
vključijo emisije iz teh dejavnosti 
usklajeno v vsej Skupnosti.“

Or. en

Obrazložitev

To je tehnična sprememba Direktive 2003/87/ES, in sicer člena, ki v predlogu Komisije ni 
spremenjen. Predlog spremembe pojasni, da bi bilo treba razmisliti o reviziji celotne 
Direktive ne le Priloge I po vključitvi v fazi III.

Predlog spremembe 694
Linda McAvan

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vstavi se naslednji člen 24a: črtano

„Člen 24a
Usklajena pravila za projekte, ki 
zmanjšujejo emisije
1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
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izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov 
izven sistema Skupnosti.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij 
v celotni Skupnosti.
2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določijo podrobnosti za 
dobropis projektov na ravni Skupnosti iz 
odstavka 1.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, zakaj je treba uvesti dodaten mehanizem za domače poravnave. Možnost, da se 
vključijo v dejavnosti in uresničujejo projekt JI, državam članicam zagotavlja zadostno 
prožnost. Obstaja tveganje dvojnega štetja zmanjšanja emisij v sektorjih, kjer se ne trguje, in 
v tistih, kjer se trguje.

Predlog spremembe 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vstavi se naslednji člen 24a: črtano
„Člen 24a

Usklajena pravila za projekte, ki 
zmanjšujejo emisije

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov 
izven sistema Skupnosti.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij 
v celotni Skupnosti.
2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določijo podrobnosti za 
dobropis projektov na ravni Skupnosti iz 
odstavka 1.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

Or. en

Obrazložitev

Člen uvaja projekte domačih poravnav, ki omogočajo zmanjšanje emisij v Evropi v Sektorjih, 
ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami. Če bi bilo to dovoljeno, bi zaradi teh 
projektov nastale dodatne pravice za sektorje v sistemu EU za trgovanje z emisijami, kar bi 
dejansko povišalo raven emisij.
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Predlog spremembe 696
Dan Jørgensen

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vstavi se naslednji člen 24a: črtano
„Člen 24a

Usklajena pravila za projekte, ki 
zmanjšujejo emisije

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov 
izven sistema Skupnosti.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij 
v celotni Skupnosti.
2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določijo podrobnosti za 
dobropis projektov na ravni Skupnosti iz 
odstavka 1.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“
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Or. en

Obrazložitev

Domače poravnave ne bodo pripeljale do neto zmanjšanja emisij v EU, saj v sistem EU za 
trgovanje z emisijami prenašajo emisije, ki so izven tega sistema. S tem se omogoči povečanje 
emisij v sistemu za trgovanje z emisijami. Ker domače poravnave nimajo omejitve, lahko 
emisije v sistemu za trgovanje z emisijami neomejeno narasejo, kar bi spodkopalo okoljsko 
ustreznost sistema.

Predlog spremembe 697
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vstavi se naslednji člen 24a: črtano
„Člen 24a

Usklajena pravila za projekte, ki 
zmanjšujejo emisije

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov 
izven sistema Skupnosti.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij 



PE409.679v01-00 20/102 AM\735217SL.doc

SL

v celotni Skupnosti.
2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določijo podrobnosti za 
dobropis projektov na ravni Skupnosti iz 
odstavka 1.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

Or. en

Obrazložitev

Domače poravnave ne bodo pripeljale do neto zmanjšanja emisij v EU, saj v sistem EU za 
trgovanje z emisijami prenašajo emisije, ki so izven tega sistema. S tem se omogoči povečanje 
emisij v sistemu za trgovanje z emisijami. Ker domače poravnave nimajo omejitve, lahko 
emisije v sistemu za trgovanje z emisijami neomejeno narasejo, kar bi spodkopalo okoljsko 
ustreznost sistema.

Predlog spremembe 698
Caroline Lucas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vstavi se naslednji člen 24a: črtano
„Člen 24a

Usklajena pravila za projekte, ki 
zmanjšujejo emisije

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov 
izven sistema Skupnosti.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
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z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij 
v celotni Skupnosti.
2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določijo podrobnosti za 
dobropis projektov na ravni Skupnosti iz 
odstavka 1.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

Or. en

Obrazložitev

Predlog, da se dopusti dobropise sektorjev ali dejavnosti, ki se vključijo sistem trgovanja z 
emisijami, ne da bi se spodkopale zaveze za zmanjšanje v sektorjih, v katerih se ne trguje z 
emisijami v skladu z odločbo o skupnih prizadevanjih, ni jasen.

Predlog spremembe 699
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko 
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki zmanjšujejo 

Poleg vključitev iz člena 24 Komisija do 
30. junija 2011 sprejme izvedbene ukrepe 
za izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice ali Komisija in ki 
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emisije toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti.

zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov ali 
povečujejo odstranjevanje ogljikovega 
dioksida izven sistema Skupnosti.

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

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

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij v 
celotni Skupnosti.

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Takšne določbe se ne
sprejmejo, če je vključitev možna takoj v 
skladu s členom 24, naslednji pregled 
sistema Skupnosti pa obravnava 
usklajevanje obsega teh emisij v celotni 
Skupnosti.

2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določijo podrobnosti za 
dobropis projektov na ravni Skupnosti iz 
odstavka 1. 
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Podeljevanje pravic projektom, ki zmanjšujejo emisije v tretjih državah bi lahko (a) 
dopolnjevalo CDM in JI ali mehanizme projektov, ki bodo razviti v prihodnjem mednarodnem 
sporazumu o podnebnih spremembah, ali nadomestiti tovrstne projektne mehanizme, če 
mednarodni sporazum ne bo sklenjen ali bo odložen, (b) zagotovilo komisiji diplomatsko 
orodje za pogajanja o dvostranskih sporazumih in (c) predstavljalo prvi korak v smeri 
povezovanja z drugimi sistemi omejitev in trgovanja, s tem ko bi omogočalo priznavanje 
skupnega projektnega mehanizma.
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Predlog spremembe 700
Philippe Busquin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti.

1. Poleg vključitev iz člena 24 Komisija 
sprejme izvedbene ukrepe za izdajanje 
pravic v zvezi s projekti, v katere so lahko 
vključena podjetja, ki jih upravljajo države 
članice ali podjetja in ki zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti.

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

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

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij v 
celotni Skupnosti.

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa 
obravnava usklajevanje obsega teh emisij v 
celotni Skupnosti.

2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določijo podrobnosti za dobropis 
projektov na ravni Skupnosti iz odstavka 1. 

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
določijo podrobnosti za dobropis projektov 
na ravni Skupnosti iz odstavka 1.

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Menimo, da je nepogojna jezikovna oblika primernejša, saj zagotavlja pravno in gospodarsko 
varnost in pomaga pri izogibanju morebitnim napakam v prevodu.

Navesti bi bilo treba, da bodo podjetja, ki sodelujejo pri teh projektih, prejela pravice za 
prihranke, katere so pomagala doseči.

Če sežiganje odpadkov in njihovo odlaganje na odlagališčih ne sodita v področje uporabe te 
direktive, bi lahko bili projekti za zmanjšanje emisij iz teh sektorjev upravičeni do pravic.

Predlog spremembe 701
Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti.

1. Poleg vključitev iz člena 24 Komisija 
sprejme izvedbene ukrepe za izdajanje 
pravic v zvezi s projekti, ki jih upravljajo 
države članice in ki zmanjšujejo emisije 
toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti.

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

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

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa
obravnava usklajevanje obsega teh emisij v 
celotni Skupnosti.

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Naslednji pregled sistema 
Skupnosti obravnava usklajevanje obsega 
teh emisij v celotni Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Elementi direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami in odločbe o skupnih prizadevanjih 
so medsebojno povezani in te povezave bi bilo treba upoštevati, da bi EU kot celota na 
stroškovno učinkovit način dosegla cilje zmanjšanja emisij. Zato je treba povezati sektorje, ki 
so v sistemu EU za trgovanje z emisijami, in tiste, ki niso v tem sistemu, ter posledično 
odpraviti vsako pogojevanje glede uporabe člena 24a pri členu 24.

Predlog spremembe 702
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg vključitev iz člena 24 lahko
Komisija sprejme izvedbene ukrepe za 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki jih 
upravljajo države članice in ki zmanjšujejo 
emisije toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti.

1. Poleg vključitev iz člena 24 Komisija 
sprejme izvedbene ukrepe za izdajanje 
pravic v zvezi s projekti, ki jih upravljajo 
države članice in ki zmanjšujejo emisije 
toplogrednih plinov izven sistema 
Skupnosti.

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

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

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Določbe se sprejmejo le, če 
vključitev ni možna v skladu s členom 24, 
naslednji pregled sistema Skupnosti pa
obravnava usklajevanje obsega teh emisij v 
celotni Skupnosti.

Takšni ukrepi ne smejo imeti za posledico 
dvojno štetje zmanjšanja emisij in ovirati 
izvajanja drugih ukrepov politik za 
zmanjšanje emisij, ki jih ne zajema sistem 
Skupnosti. Naslednji pregled sistema 
Skupnosti obravnava usklajevanje obsega 
teh emisij v celotni Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Elementi direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami in odločbe o skupnih prizadevanjih 
so medsebojno povezani in te povezave bi bilo treba upoštevati, da bi EU kot celota na 
stroškovno učinkovit način dosegla cilje zmanjšanja emisij. Zato je treba povezati sektorje, ki 
so v sistemu EU za trgovanje z emisijami, in tiste, ki niso v tem sistemu, ter posledično 
odpraviti vsako pogojevanje glede uporabe člena 24a pri členu 24.

Predlog spremembe 703
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Emisije toplogrednih plinov, ki so 
zajete in shranjene, se obravnavajo kot 
neemisijske. Za te emisije se ne zahteva 
predaja pravic.

Or. en

Obrazložitev

Pri teh plinih gre za emisije, ki pa ne pridejo v stik z zrakom. Zato se jih ne bi smelo 
obravnavati kot emisije.

Predlog spremembe 704
Bogusław Sonik

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Doda se naslednji člen 24b:
„Člen 24b

Prilagodljivost
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Naprave, vključene v sistem Skupnosti v 
obdobju od 2013 do 2020, lahko 
uporabljajo pravice do emisije 
toplogrednih plinov, ki se dovolijo v 
skladu s členom 3(1) in (2) Sklepa 
2008/XX/ES za izvajanje njihovih 
obveznosti iz Direktive 2003/87/ES.“

Or. en

Obrazložitev

Elementi direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami in odločbe o skupnih prizadevanjih 
so medsebojno povezani in te povezave bi bilo treba upoštevati, da bi EU kot celota na 
stroškovno učinkovit način dosegla cilje zmanjšanja emisij. Zato je treba uvesti načelo 
prožnosti med sistemom trgovanja z emisijami in drugimi sistemi.

Predlog spremembe 705
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 19 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Doda se naslednji člen 24b:
„Člen 24b

Prilagodljivost
Naprave, vključene v sistem Skupnosti v 
obdobju od 2013 do 2020, lahko 
uporabljajo pravice do emisije 
toplogrednih plinov, ki se dovolijo v 
skladu s členom 3(1) in (2) Sklepa 
2008/XX/ES za izvajanje njihovih 
obveznosti iz Direktive 2003/87/ES.“

Or. en

Obrazložitev

Elementi direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami in odločbe o skupnih prizadevanjih 
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so medsebojno povezani in te povezave bi bilo treba upoštevati, da bi EU kot celota na 
stroškovno učinkovit način dosegla cilje zmanjšanja emisij. Zato je treba uvesti načelo 
prožnosti med sistemom trgovanja z emisijami in drugimi sistemi.

Da se oblikujejo resnične spodbude za razvoj projektov v tretjih državah, ne bi smeli izvajati 
nobenih omejitev glede uporabe pridobljenih pravic.

Predlog spremembe 706
Bogusław Sonik

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 20
Direktiva 2003/87/ES
Člen 25 – odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Lahko se sklenejo sporazumi za 
vzajemno priznavanje pravic med 
sistemom Skupnosti in obveznimi sistemi 
trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, 
ki imajo vzpostavljene omejitve absolutnih 
emisij v kateri koli drugi državi ali v 
podzveznih ali regionalnih enotah.

1a. Lahko se sklenejo sporazumi za 
vzajemno priznavanje pravic med 
sistemom Skupnosti in primerljivimi
obveznimi sistemi trgovanja z emisijami 
toplogrednih plinov, ki imajo vzpostavljene 
omejitve absolutnih emisij v kateri koli 
drugi državi ali v podzveznih ali 
regionalnih enotah.

Or. en

Obrazložitev

Sporazume z drugimi sistemi trgovanja z emisijami toplogrednih plinov je treba omejiti na 
tiste sisteme, ki zagotavljajo enako raven zanesljivosti, kar zadeva preverjanje podatkov o 
emisijah, in jih urejajo podobni postopki licitiranja.

Predlog spremembe 707
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 20
Direktiva 2003/87/ES
Člen 25 – odstavek 1a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Lahko se sklenejo sporazumi za 
vzajemno priznavanje pravic med 
sistemom Skupnosti in obveznimi sistemi 
trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, 
ki imajo vzpostavljene omejitve absolutnih 
emisij v kateri koli drugi državi ali v 
podzveznih ali regionalnih enotah.

1a. Lahko se sklenejo sporazumi za 
vzajemno priznavanje pravic med 
sistemom Skupnosti in primerljivimi
obveznimi sistemi trgovanja z emisijami 
toplogrednih plinov, ki imajo vzpostavljene 
omejitve absolutnih emisij v kateri koli 
drugi državi ali v podzveznih ali 
regionalnih enotah.

Or. en

Obrazložitev

Sporazume z drugimi sistemi trgovanja z emisijami toplogrednih plinov je treba omejiti na 
tiste sisteme, ki zagotavljajo enako raven zanesljivosti, kar zadeva preverjanje podatkov o 
emisijah, in jih urejajo podobni postopki licitiranja.

Predlog spremembe 708
Anja Weisgerber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih onesnaževalcev

1. Države članice lahko iz sistema
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni 
napravi, pri čemer podrobno opredeli 
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sprejete enakovredne ukrepe;
(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;
(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni 
ukrepi niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;
(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.
2. Če po treh mesecih od datuma objave 
za pripombe javnosti Komisija v 
nadaljnjih šestih mesecih ne poda 
ugovora, se objava šteje za odobreno.
Po predaji pravic v zvezi z obdobjem, v 
katerem je naprava v sistemu trgovanja z 
emisijami, je naprava izključena, država 
članica pa ji ne izdaja več brezplačnih 
pravic v skladu s členom 10a.

Po predaji pravic v zvezi z obdobjem, v 
katerem je naprava v sistemu trgovanja z 
emisijami, je naprava izključena, država 
članica pa ji ne izdaja več brezplačnih 
pravic v skladu s členom 10a.

Or. de

Obrazložitev

Prag za izvzetje manjših kurilnih naprav bi bilo treba zvišati z načrtovanih 10 000 ton na 25 
000 ton emisij CO2. To bo precej olajšalo breme upravljavcev manjših naprav, medtem ko bo 
sistem trgovanja z emisijami še vedno vključeval 97 % emisij CO2.

Predlog spremembe 709
Amalia Sartori

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav, ki so predmet 
enakovrednih ukrepov 

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice iz sistema Skupnosti 
izključijo naprave, katerih emisije v 
poročilu pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 50 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 50 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 50 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje malih onesnaževalcev pod 50 000 ton ni stroškovno učinkovito, ker breme 
nadzora in poročanja v skladu s standardi EU ETS, upravni stroški za izdajanje dovoljenj, 
preverjanje tretje stranke ter trgovanje / sodelovanje na dražbi presegajo denarno izraženo 
vrednost okoljskih koristi zaradi njihovega sodelovanja. Medtem ko bo 95 % emisij iz 
sektorjev, ki sodijo v ETS, še vedno zajetih, bo ta prag 50 kiloton odrešil težkega bremena 
ETS približno 75 % naprav (poročilo EEA 2007).



PE409.679v01-00 32/102 AM\735217SL.doc

SL

Predlog spremembe 710
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 Člen 27
Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, katerih 
emisije v poročilu pristojnemu organu v 
vsakem od predhodnih treh let so manjše 
od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida brez emisij iz biomase, če 
zadevna država članica upošteva naslednje 
pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni 
napravi;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni 
ukrepi niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase, potrdi, da bo naprava 
ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 711
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 Člen 27

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, katerih 
emisije v poročilu pristojnemu organu v 
vsakem od predhodnih treh let so manjše 
od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida brez emisij iz biomase, če 
zadevna država članica upošteva naslednje 
pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni 
napravi;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni 
ukrepi niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase, potrdi, da bo naprava 
ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 712
Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW 
in so njihove emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let manjše od 25 000 ton 
ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni 
napravi; 

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni 
ukrepi niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase, potrdi, da bo naprava 
ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en
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Obrazložitev

V presoji vplivov (SEC(2008)52) Evropska komisija navaja, da je bilo zmanjšanje upravnih 
stroškov na tono emisij, izključenih iz sistema EU za trgovanje z emisijami, premajhno za 
uvedbo praga 25 000 ton (v primerjavi s pragom 10 000 ton). Dokument Komisije pa ne 
obravnava negotovosti emisij iz velikih virov emisij CO2. Ta negotovost bi bila lahko enako 
velika kot celotne emisije CO2, ki se izpustijo iz naprav, ki izpustijo manj kot 25 000 ton CO2
na leto.

Poleg tega bodo za izključene naprave samodejno veljali drugi ukrepi zmanjšanja emisij v 
sektorjih, ki ne sodijo v sistem EU za trgovanje z emisijami. 

Predlog spremembe 713
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW 
in so njihove emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let manjše od 25 000 ton 
ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni 
napravi;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
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biomase; biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni 
ukrepi niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase, potrdi, da bo naprava 
ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

V presoji vplivov (SEC(2008)52) Evropska komisija navaja, da je bilo zmanjšanje upravnih 
stroškov na tono emisij, izključenih iz sistema EU za trgovanje z emisijami, premajhno za 
uvedbo praga 25 000 ton (v primerjavi s pragom 10 000 ton). Dokument Komisije pa ne 
obravnava negotovosti emisij iz velikih virov emisij CO2. Ta negotovost bi bila lahko enako 
velika kot celotne emisije CO2, ki se izpustijo iz naprav, ki izpustijo manj kot 25 000 ton CO2
na leto.

Poleg tega bodo za izključene naprave samodejno veljali drugi ukrepi zmanjšanja emisij v 
sektorjih, ki ne sodijo v sistem EU za trgovanje z emisijami. 

Predlog spremembe 714
David Martin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih povzročiteljev izpustov, 
ki so predmet enakovrednih ukrepov

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč ali običajno 
zmogljivost delovanja pod 25 MW ali so 
njihove emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
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emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Vse naprave in ne zgolj kurilne naprave bi morale biti upravičene, da zaprosijo za izključitev.
Z dvigom praga za emisije na 25 000 ton, bo iz upravnega bremena sistema izvzeto veliko 
število malih naprav, vendar zgolj 2,4 % skupnih emisij. Potrebna je prilagoditev člena 9a, da 
se doseže ustrezna prilagoditev navzdol za celotno omejitev. Dodaten prag zmogljivosti bi se 
moral nanašati na običajno zmogljivost delovanja. Številne bolnišnice in univerze imajo na 
primer rezervne generatorje z močjo, ki presega 25 MW, vendar le za uporabo ob nujnih 
primerih.

Predlog spremembe 715
Linda McAvan

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 –točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih povzročiteljev izpustov, 
ki so predmet enakovrednih ukrepov

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, katerih 
emisije v poročilu pristojnemu organu v 
vsakem od predhodnih treh let so manjše 
od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida brez emisij iz biomase in ki so 
predmet ukrepov, ki bodo dosegli 
enakovreden prispevek k zmanjšanju 
emisij, če zadevna država članica upošteva 
naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Vse naprave bi morale biti upravičene, da zaprosijo za izključitev. Z dvigom praga za emisije 
na 25 000 ton, bo iz upravnega bremena sistema izvzetih 6 300 (in ne 4 200) malih naprav, 
vendar zgolj 2,4 % skupnih emisij. Potrebna je prilagoditev člena 9a, da se doseže ustrezna 
prilagoditev navzdol za celotno omejitev. Dodaten prag zmogljivosti bi bilo treba odpraviti, 
saj ni vedno dober pokazatelj emisij. Številne bolnišnice in univerze imajo na primer rezervne 
generatorje z močjo, ki presega 25 MW, vendar le za uporabo ob nujnih primerih.
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Predlog spremembe 716
Avril Doyle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav, ki so predmet 
enakovrednih ukrepov

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 10 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Izključijo se lahko tudi bolnišnice, če 
sprejmejo enakovredne ukrepe.
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Or. en

Obrazložitev

V večji meri bi bilo treba priznati potrebe bolnišnic, da imajo velike rezervne zmogljivosti za 
primer izpada električnega toka. Rezervne zmogljivosti v bolnišnicah morajo biti dobro 
vzdrževane in pripravljene za obratovanje, kar pomeni, da se kotli v bolnišnicah uporabljajo 
izmenično, generatorji za izredne primere pa testirajo vse leto. Pravila sistema EU za 
trgovanje z emisijami bi morala to upoštevati in priznavati, da se rezervna oprema v 
bolnišnicah redko uporablja ob polni zmogljivosti. Predlog spremembe preprečuje, da bi bile 
bolnišnice kaznovane zaradi svojih možnosti, da povzročijo emisije, ne pa zaradi njihovih 
dejanskih emisij.

Predlog spremembe 717
Frieda Brepoels

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
50 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 25 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli (c) če katera koli naprava v katerem koli 
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koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zmanjšati upravno breme za manjše povzročitelje emisij. Če so zanje sprejeti 
enakovredni ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, je treba malim onesnaževalcem 
dati možnost, da izberejo, ali bodo sodelovali v sistemu ETS ali ne. Mali onesnaževalci 
predstavljajo velik del, kar zadeva število naprav, ki zapadejo v sistem ETS, čeprav 
povzročajo le 2,5 % emisij.

Predlog spremembe 718
Péter Olajos

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Kurilne naprave, ki sodijo v katerokoli 
od dejavnosti, naštetih v Prilogi I, se 
izključijo iz sistema Skupnosti, če imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 50 MW, 
so njihove emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez neizogibnih 
emisij ogljikovega dioksida iz surovin in 
emisij iz biomase in so predmet ukrepov, 
ki bodo dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;



PE409.679v01-00 42/102 AM\735217SL.doc

SL

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez neizogibnih 
emisij ogljikovega dioksida iz surovin in
emisij iz biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
neizogibnih emisij ogljikovega dioksida iz 
surovin in emisij iz biomase ali če 
enakovredni ukrepi niso več vzpostavljeni, 
potrdi, da bo naprava ponovno vključena v 
sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

S prihodki iz dražb dobijo države članice sredstva za naložbe v podnebju prijazne pobude v 
EU ter za naložbe v prenos tehnologije, odpravljanje posledic v državah, ki niso uvrščene v 
Prilogo I ter za pomoč državam v razvoju, da se prilagodijo negativnim posledicam 
podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 719
Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 

1. Kurilne naprave, ki sodijo v katerokoli 
od dejavnosti, naštetih v Prilogi I, se 
izključijo iz sistema Skupnosti, če imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 50 MW, 
so njihove emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez neizogibnih 
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ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

emisij ogljikovega dioksida iz surovin in 
emisij iz biomase in so predmet ukrepov, 
ki bodo dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez neizogibnih 
emisij ogljikovega dioksida iz surovin in
emisij iz biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
neizogibnih emisij ogljikovega dioksida iz 
surovin in emisij iz biomase ali če 
enakovredni ukrepi niso več vzpostavljeni, 
potrdi, da bo naprava ponovno vključena v 
sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi usklajeno izvajanje direktive o trgovanju z emisijami, so izjeme, predvidene v 
členu 27 za majhne kurilne naprave, obvezne in ne prostovoljne, pod pogojem, da so 
izpolnjeni vsi pogoji, določeni v členu 27. Pojasniti je treba tudi, da lahko določbe člena 27 
koristijo vsem kurilnim napravam, ne glede na podnaslov ali dejavnost, pod katero kurilna 
naprava sodi v Prilogi I. Nazadnje so emisije CO2 iz surovin tiste emisije CO2, ki nastanejo 
med proizvodnim procesom iz surovin.
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Predlog spremembe 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice na zahtevo upravljavca
iz sistema Skupnosti izključijo naprave, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Prehod na prag 25 000 ton CO2 na leto bo zmanjšal celotno število udeležencev za 55 %, 
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medtem ko se vključene emisije zmanjšajo le za 2,4 %. Možnost izključitve bi morale imeti vse 
naprave v EU ETS in ne zgolj kurilne naprave. To sovpada z uvodno izjavo 10, ki predpisa ne 
omejuje na kurilne naprave.

Predlog spremembe 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice na zahtevo upravljavca
iz sistema Skupnosti izključijo naprave, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Prehod na prag 25 000 ton CO2 na leto bo zmanjšal celotno število udeležencev za 55 %, 
medtem ko se vključene emisije zmanjšajo le za 2,4%. Možnost izključitve bi morale imeti vse 
naprave v EU ETS in ne zgolj kurilne naprave. To sovpada z uvodno izjavo 10, ki predpisa ne 
omejuje na kurilne naprave.

Predlog spremembe 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice iz sistema Skupnosti 
izključijo naprave, ki ustrezajo kateri koli 
dejavnosti iz Priloge I, če je za to podana 
zahteva, in so njihove emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let manjše od 25 000 ton 
ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz procesov in iz biomase in ki so 
predmet ukrepov, ki bodo dosegli 
enakovreden prispevek k zmanjšanju 
emisij, če zadevna država članica upošteva 
naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni 
napravi, pri čemer podrobno opredeli 
sprejete enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
procesov in iz biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
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več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz procesov in iz biomase ali če 
enakovredni ukrepi niso več vzpostavljeni, 
potrdi, da bo naprava ponovno vključena v 
sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. es

Obrazložitev

Koncept „nazivne vhodne toplotne moči“ bi bilo težko standardizirati. Kar zadeva prag 
emisij CO2 je študija svetovalnega podjetja Ecofys iz julija 2007 pokazala, da bi bilo mogoče 
doseči bistveno večjo učinkovitost s pragom 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida na 
leto. Ista študija opozarja, da 57 % naprav izpušča manj kot 25 000 ton CO2 in predstavlja 
manj kot 5 % emisij, ki so zajete v direktivi. Emisije iz procesov, ki nastanejo iz surovin, so 
neločljivo povezane s proizvodnim procesom in jih ni mogoče zmanjšati.

Predlog spremembe 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:
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(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete
enakovredne ukrepe in navede pristanek 
lastnika naprave, s katerim potrjuje, da 
želi uveljaviti možnost izključitve;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Z mejo 10 000 ton bodo zajete tudi številne majhne naprave, kar bo povzročilo nepotrebno 
upravno in finančno breme, ne da bi pomembno zvišalo skupno količino emisij, ki se skušajo 
zajeti.

Predlog spremembe 724
John Bowis, John Purvis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
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ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Komisija v presoji vpliva ugotavlja, da je še vedno stroškovno učinkovito, če se napravam z 
emisijami pod 25 000 ton CO2 letno omogoči, da se na svojo željo izključijo iz EU ETS. Mali 
povzročitelji emisij bi se morali še vedno zavezati zmanjšanju emisij, vendar bi bilo to 
mogoče doseči na drugačen način, ki bi bil manj obremenjujoč. 

Predlog spremembe 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, katerih 
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imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

emisije v poročilu pristojnemu organu v 
vsakem od predhodnih treh let so manjše 
od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida brez emisij iz biomase in ki so 
predmet ukrepov, ki bodo dosegli 
enakovreden prispevek k zmanjšanju 
emisij, če zadevna država članica upošteva 
naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo naprave, katerih 
emisije v poročilu pristojnemu organu v 
vsakem od predhodnih treh let so manjše 
od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
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predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

dioksida brez emisij iz biomase in ki so 
predmet ukrepov, ki bodo dosegli 
enakovreden prispevek k zmanjšanju 
emisij, če zadevna država članica upošteva 
naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da ni podlage za omejitev te določbe na kurilne naprave. Uporabljati bi se morala 
za vse naprave, ne glede na sektor ali vrsto naprave. Poleg tega menimo, da bo prag 25 
kiloton še dodatno izboljšal učinkovitost sheme, s tem, ko bo iz nje izključil veliko število 
naprav, ki imajo vseeno manjše emisije.

Predlog spremembe 727
Anne Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 1. Države članice lahko iz sistema 
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Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč ali 
običajno zmogljivost delovanja pod 25 
MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 25 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Presoja vplivov, ki jo je pripravila Komisija, kaže, da bi bila ureditev, v kateri bi bile iz 
direktive o sistemu za trgovanje z emisijami izključene naprave, ki oddajajo manj kot 25 000 
ton, gospodarsko ugodnejša rešitev.

Kadar tako zahtevajo okoliščine je treba upoštevati posebne potrebe vseh virov emisij, 
okoljske zahteve pa je treba prilagoditi, da se za majhnim virom emisij dopustijo najboljše 
gospodarske možnosti, ki iz tega izhajajo.
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Predlog spremembe 728
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 25 000
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Or. de

Obrazložitev

Zgornjo mejo za izvzetje manjših kurilnih naprav bi bilo treba zvišati z načrtovanih 10 000 
ton na 25 000 ton emisij CO2. To bo precej olajšalo breme upravljavcev teh naprav in še 
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vedno vključevalo 97 % emisij CO2. Poleg tega bi bilo treba določiti ukrepe, ki bodo dosegli 
enakovreden prispevek k zmanjšanju emisij. Ker izvzetje teh naprav temelji na njihovem 
omejenem vplivu na podnebje, teh zahtev ne bi smelo biti težko izpolniti.

Predlog spremembe 729
Antonio De Blasio

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko iz sistema Skupnosti 
izključijo kurilne naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 10 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

Države članice lahko iz sistema Skupnosti 
izključijo kurilne naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 50 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

Or. hu

Predlog spremembe 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko iz sistema Skupnosti 
izključijo kurilne naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 10 000 ton ekvivalenta 

Če zadevni upravljavci tako zahtevajo, 
države članice iz sistema Skupnosti 
izključijo kurilne naprave, katerih 
povprečne letne emisije v poročilu 
pristojnemu organu v obdobju od 2008 do 
2012 so manjše od 25 000 ton ekvivalenta 
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ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva za izključitev bi morala biti stvar proste izbire upravljavca, ki je do nje upravičen, ne 
pa da jo enostransko določi zadevna država članica. Prag 10 000 ton je bistveno prenizek in 
bo številnim malim virom emisij povzročil upravne in finančne izdatke, ne da bi se s tem 
vplivalo na celotno količino emisij. Z letnim pragom 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida bi se doseglo boljše razmerje med stroški in učinkovitostjo. 

Predlog spremembe 731
Caroline Lucas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo visoko učinkovite 
naprave za soproizvodnjo, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 35 MW, 
v skladu z Direktivo 2004/8/ES. Države 
članice lahko iz sistema Skupnosti tudi
izključijo kurilne naprave, ki imajo 
nazivno vhodno toplotno moč pod 25 MW, 
katerih emisije v poročilu pristojnemu 
organu v vsakem od predhodnih treh let so 
manjše od 10 000 ton ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in ki so predmet ukrepov, ki bodo 
dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

Or. en
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Obrazložitev

Visoko učinkovita naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki ima nazivno 
vhodno toplotno moč pod 35 MW, proizvede enako količino toplote, kot ločen industrijski 
kotel z nazivno močjo pod 20 MW, kar ne sodi v področje ETS in nima obveznosti za kakršne 
koli enakovredne ukrepe. Države članice bi morale imeti možnost, da izključijo tovrstne 
naprave, če bi njihova vključitev resno odvrnila upravljavce od naložb v visoko učinkovite 
kombinirane enote za proizvodnjo toplote in električne energije, kar bi na splošno zmanjšalo 
emisije CO2 v primerjavi s proizvodnjo toplote v ločenih kotlih.

Predlog spremembe 732
Antonio De Blasio

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 –točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni, ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 50 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase;

Or. hu

Predlog spremembe 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
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biomase; biomase;

Or. fr

Predlog spremembe 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

Or. fr

Predlog spremembe 735
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano

Prilagoditve, ki se uporabljajo po sklenitvi 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah
1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
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dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.
2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.
3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.
4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo dodatnih vrst projektov s 
strani upravljavcev v sistemu Skupnosti 
poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a 
ali uporabo drugih ustreznih 
mehanizmov, ki so nastali v okviru 
mednarodnega sporazuma, s strani teh 
upravljavcev.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].“

Or. pl

Obrazložitev

Za države članice, za katere so ravni zmanjšanja emisij, ki so bile do sedaj predlagane v 
pravnih aktih Skupnosti, previsoke in lahko znatno omejijo njihov gospodarski razvoj, je 
nadaljnje zvišanje zahtev, tudi prek mednarodnih sporazumov, nesmiselno.
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Predlog spremembe 736
Richard Seeber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4. 

Ko Skupnost sklene mednarodni sporazum 
o podnebnih spremembah, ki do leta 2020 
vodi do obveznega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, ki presegajo najnižje 
ravni zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet, Komisija predstavi predlog 
za spremembo te direktive. 

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.
3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.
4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo dodatnih vrst projektov s 
strani upravljavcev v sistemu Skupnosti 
poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a 
ali uporabo drugih ustreznih 
mehanizmov, ki so nastali v okviru 
mednarodnega sporazuma, s strani teh 
upravljavcev.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
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z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Odločno zagovarjamo pogajalski proces s soodločanjem, da se zagotovi ustrezno sodelovanje 
vseh zainteresiranih strani. Pozorno je treba oceniti vprašanje, ali je bil strožji cilj dosežen z 
mednarodnim sporazumom po sklepih Evropskega sveta marca 2007.

Nadalje je treba pozorno razpravljati o ravneh novih ciljnih vrednosti za ETS in sektorje 
izven ETS ter o vprašanju uhajanja ogljika.

Predlog spremembe 737
Péter Olajos

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo
odstavki 2, 3 in 4.

Če ne pride do sklenitve mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki 
bi do leta 2020 privedel do obveznih emisij 
toplogrednih plinov, primerljivih z ravnijo 
zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet, se linearni faktor zmanjša, 
da ustreza cilju zmanjšanja emisij do leta 
2020 za 12 % glede na ravni iz leta 1990, 
ki velja za celotno Skupnost, pri čemer 
sektorji, zajeti v sistem Skupnosti, 
prevzamejo dve tretjini prizadevanj za 
zmanjšanje emisij, potrebnih za izpolnitev 
tega cilja. Prizadevanja se ugotavljajo 
glede ne preverjene emisije iz leta 2005.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju 
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emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.
3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.
4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo dodatnih vrst projektov s 
strani upravljavcev v sistemu Skupnosti 
poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a 
ali uporabo drugih ustreznih 
mehanizmov, ki so nastali v okviru 
mednarodnega sporazuma, s strani teh 
upravljavcev.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

V primeru, da ni dosežen mednarodni sporazum, bi morala meja za sistem EU za trgovanje z 
emisijami ustrezati 20 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov glede na izhodiščno vrednost 
iz leta 1990.

Predlog spremembe 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.

Če ne pride do sklenitve mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki 
bi do leta 2020 privedel do obveznih emisij 
toplogrednih plinov, primerljivih z ravnijo 
zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet, se linearni faktor zmanjša, 
da ustreza cilju zmanjšanja emisij do leta 
2020 za 12 % glede na ravni iz leta 1990, 
ki velja za celotno Skupnost, pri čemer 
sektorji, zajeti v sistem Skupnosti, 
prevzamejo dve tretjini prizadevanj za 
zmanjšanje emisij, potrebnih za izpolnitev 
tega cilja. Prizadevanja se ugotavljajo 
glede ne preverjene emisije iz leta 2005.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.
3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.
4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo dodatnih vrst projektov s 
strani upravljavcev v sistemu Skupnosti 
poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a 
ali uporabo drugih ustreznih 
mehanizmov, ki so nastali v okviru 
mednarodnega sporazuma, s strani teh 
upravljavcev.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
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z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

V primeru, da ni dosežen mednarodni sporazum, bi morala meja za sistem EU za trgovanje z 
emisijami ustrezati 20 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov glede na izhodiščno vrednost 
iz leta 1990.

Predlog spremembe 739
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4. 

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, Komisija opravi 
izčrpno presojo vplivov glede 
gospodarskih posledic, ki jih predstavljajo 
ukrepi, katere naj bi se sprejelo za izvedbo 
navedenega zmanjšanja, ter glede drugih 
ukrepov, določenih v tem mednarodnem 
sporazumu. 

Presoja vplivov ugotovi, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
– mednarodni sporazum mora biti 
obvezujoč za vse države, ki imajo ali bodo 
verjetno razvile proizvodnjo v sektorjih, 
katere ureja ta direktiva;
– z mednarodnim sporazumom

– morajo za razvite države, kar 
zadeva sektorje iz Priloge I k tej 
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direktivi, veljati obveznosti, enake 
tistim, ki veljajo v Evropski uniji;
– morajo biti, kar zadeva sektorje iz 
Priloge I k tej direktivi, do razvitih 
držav, zlasti tistih, ki so gospodarsko 
najbolj razvite, postavljene zahteve, 
da prispevajo sorazmerno s svojo 
odgovornostjo in po svojih 
zmogljivosti;

– obveznosti, ki jih sprejmejo razvite 
države, in prispevki, ki se zahtevajo od 
razvitih držav, zlasti tistih, ki so 
gospodarsko najbolj razvite, morajo biti

– izmerjene in preverjene z 
metodami, ki so priznane na 
mednarodni ravni;
– objavljene.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
20 %, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

2. Od leta po začetku veljavnosti
mednarodnega sporazuma iz odstavka 1 in 
v luči ugotovitev iz presoje vplivov iz tega 
odstavka, zlasti o tem, ali so izpolnjeni 
trije pogoji, določeni zgoraj, Komisija 
predlaga prilagojen faktor tako, da del
pravic Skupnosti, ki so izdane leta 2020 v 
skladu s členoma 9 in 9a, prispeva k 
skupnemu zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti na ravni, ki 
presega 20 %, k čemur bo Skupnost 
zavezana z mednarodnim sporazumom.

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo dodatnih vrst projektov s 
strani upravljavcev v sistemu Skupnosti 
poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a 
ali uporabo drugih ustreznih mehanizmov, 
ki so nastali v okviru mednarodnega 
sporazuma, s strani teh upravljavcev.

4. Glede na ugotovitve iz presoje vplivov, 
ki je predvidena v odstavku 1, še zlasti o 
tem, ali so izpolnjeni trije pogoji, določeni 
v istem odstavku, Komisija lahko sprejme 
ukrepe, da določi uporabo dodatnih vrst 
projektov s strani upravljavcev v sistemu 
Skupnosti poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 
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člena 11a ali uporabo drugih ustreznih 
mehanizmov, ki so nastali v okviru 
mednarodnega sporazuma, s strani teh 
upravljavcev.

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

Or. fr

Obrazložitev

Če bo sklenjen mednarodni sporazum, bodo za EU in druge pogodbenice veljale nove 
obveznosti. Zato je bistvenega pomena, da se opravi izčrpna študija o presoji vplivov, da se 
oceni podrobna ureditev izvajanja in ugotovi, kakšne posledice bi lahko to imelo, ne glede na 
njihovo naravo. Opredeliti bo treba merila, na podlagi katerih se bo opredelila uspešnost 
sporazuma. Skupnost bo morala tudi jasno izraziti pričakovanja glede hitro razvijajočih se 
držav, saj teh ni mogoče enačiti z vsemi drugimi državami v razvoju, kar zadeva 
prizadevanja, ki jih je treba prevzeti.

Predlog spremembe 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavki 1 do 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4. 

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja iz člena 9, se 
uporabljajo odstavki 2, 3 in 4 tega člena. 

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
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enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
20 %, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
40 %, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

3. Upravljavci lahko uporabijo CER ali 
druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do 10 %
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 741
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, za vse države, ki 
izvajajo obsežne dejavnosti v sektorjih iz 
prilog 1 in 3, ter ko Komisija dokaže, da 
bo ta sporazum vodil do primerljivih 
stroškov CO2 za sektorje iz prilog 1 in 3, se 
uporabljajo odstavki 2, 3 in 4. 

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev zaradi naslednjih odstavkov se ne bi smelo izvesti samodejno takoj po sklenitvi 
mednarodnega sporazuma. Namesto tega bi bilo treba oblikovati merila, ki bi morala biti 
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izpolnjena pred izvajanjem omenjenih prilagoditev. Minimalna zahteva je, da bi moralo 
primerljivo stroškovno breme obstajati za sektorje iz priloge 1 v vseh neevropskih državah.

Predlog spremembe 742
Françoise Grossetête

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4. 

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, Komisija opravi 
izčrpno presojo vplivov glede 
gospodarskih posledic, ki jih predstavljajo 
ukrepi, katere naj bi se sprejelo za izvedbo 
navedenega zmanjšanja, ter glede drugih 
ukrepov, določenih v tem mednarodnem 
sporazumu. 

Presoja vplivov ugotovi, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
– mednarodni sporazum mora biti 
obvezujoč za vse države, ki imajo ali bodo 
verjetno razvile proizvodnjo v sektorjih, 
katere ureja ta direktiva;
– z mednarodnim sporazumom

– morajo za razvite države, kar 
zadeva sektorje iz Priloge I k tej 
direktivi, veljati obveznosti, enake 
tistim, ki veljajo v Evropski uniji;
– morajo biti, kar zadeva sektorje iz 
Priloge I k tej direktivi, do razvitih 
držav, zlasti tistih, ki so gospodarsko 
najbolj razvite, postavljene zahteve, 
da prispevajo sorazmerno s svojo 
odgovornostjo in po svojih 
zmogljivosti;
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– obveznosti, ki jih sprejmejo razvite 
države, in prispevki, ki se zahtevajo od 
razvitih držav, zlasti tistih, ki so 
gospodarsko najbolj razvite, morajo biti

– izmerjene in preverjene z 
metodami, ki so priznane na 
mednarodni ravni;
– objavljene.

Or. fr

Obrazložitev

Če bo sklenjen mednarodni sporazum, bodo za EU in druge pogodbenice zagotovo začele 
veljati nove obveznosti, in sicer na številnih področjih (razširitev in povišanje ciljev 
zmanjšanja emisij, mednarodni sektorski pristop, prenos tehnologije, načini prilagajanja, 
financiranje...). Zato je bistvenega pomena, da se opravi izčrpna študija o presoji vplivov, da 
se oceni podrobna ureditev izvajanja in ugotovi, kakšne bodo vsakovrstne posledice 
obveznosti, ki jih bo v tem okviru morala sprejeti EU, tako za samo EU kot za njene države 
članice.

Predlog spremembe 743
Richard Seeber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki 
izpolnjuje minimalna merila, navedena v 
Prilogi Ia, in do leta 2020 vodi do 
obveznega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ki presegajo najnižje ravni 
zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet, se uporabljajo odstavki 2, 3 
in 4. 

Or. en
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Obrazložitev

V Prilogi Ia so opredeljena merila za mednarodni sporazum.

Predlog spremembe 744
Anja Weisgerber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki 
izpolnjuje minimalna merila, navedena v 
Prilogi Ia, in do leta 2020 vodi do 
obveznega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ki presegajo najnižje ravni 
zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet, se uporabljajo odstavki 2, 3 
in 4. 

Or. en

Obrazložitev

V Prilogi Ia so opredeljena merila za mednarodni sporazum.

Predlog spremembe 745
Bogusław Sonik

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 

1. Ko Skupnost in njene države članice
sklenejo mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, ki do leta 2020 
vodi do obveznega zmanjšanja emisij 
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najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.

toplogrednih plinov, ki presegajo najnižje 
ravni zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet, se uporabljajo odstavki 2, 3 
in 4. 

Or. en

Obrazložitev

Postopek podpisa in ratifikacije bi morale opraviti Skupnost in vse države članice.

Predlog spremembe 746
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.

1. Ko Skupnost in njene države članice
sklenejo mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, ki do leta 2020 
vodi do obveznega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, ki presegajo najnižje 
ravni zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet, se uporabljajo odstavki 2, 3 
in 4. 

Or. en

Obrazložitev

Postopek podpisa in ratifikacije bi morale opraviti Skupnost in vse države članice.

Predlog spremembe 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V šestih mesecih po sklenitvi 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij, ki presega zmanjšanje 
iz člena 3, komisija predloži zakonodajni 
predlog o prispevku vsake države članice 
dodatnim prizadevanjem Skupnosti za 
zmanjšanje emisij, ki se sprejme v skladu 
s postopkom iz člena 251 pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 30 % zmanjšanja v okviru mednarodnega sporazuma je politična odločitev s pomembnimi 
posledicami, zato bi jo bilo treba sprejeti s soodločanjem, ne pa na način, ki temelji na 
samodejnem sprožilcu.

Predlog spremembe 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Cilj 30 % zmanjšanja v okviru mednarodnega sporazuma je politična odločitev s pomembnimi 
posledicami, zato bi jo bilo treba sprejeti s soodločanjem, ne pa na način, ki temelji na 
samodejnem sprožilcu.

Predlog spremembe 749
Françoise Grossetête

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
20 %, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

2. Od leta po začetku veljavnosti
mednarodnega sporazuma iz odstavka 1 in 
v luči ugotovitev iz presoje vplivov iz tega 
odstavka, zlasti o tem, ali so izpolnjeni 
trije pogoji, določeni zgoraj, Komisija 
predlaga prilagojen faktor tako, da del
pravic Skupnosti, ki so izdane leta 2020 v 
skladu s členoma 9 in 9a, prispeva k 
skupnemu zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti na ravni, ki 
presega 20 %, k čemur bo Skupnost 
zavezana z mednarodnim sporazumom.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi skladnosti.
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Predlog spremembe 750
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.

2. Od leta po začetku veljavnosti 
mednarodnega sporazuma iz odstavka 1 
Komisija, na podlagi celovite presoje 
vpliva stroškovne učinkovitosti sredstev za 
uresničitev teh zmanjšanj, pa tudi vpliva 
drugih ukrepov, ki so podrobno 
opredeljeni v mednarodnem sporazumu, 
predloži zakonodajni predlog Evropskemu 
parlamentu in Svetu, v katerem predlaga 
dodatno zmanjšanje količine pravic 
Skupnosti leta 2020, pri čemer upošteva
skupno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti pod 20 %, h 
kateremu Skupnost zavezuje mednarodni 
sporazum.

Or. en

Obrazložitev

Odzivi na zaključke pogajanj o mednarodnemu sporazumu ne smejo biti samodejni, temveč jih 
morata Parlament in Svet oceniti in o njih odločati s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 Komisija, na 
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poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.

podlagi celovite presoje vpliva stroškovne 
učinkovitosti sredstev za uresničitev teh 
zmanjšanj, pa tudi vpliva drugih ukrepov, 
ki so podrobno opredeljeni v 
mednarodnem sporazumu, predloži 
zakonodajni predlog Evropskemu 
parlamentu in Svetu, v katerem predlaga 
dodatno zmanjšanje količine pravic 
Skupnosti leta 2020, pri čemer upošteva
skupno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti pod 20 %, h 
kateremu Skupnost zavezuje mednarodni 
sporazum. 

Or. en

Obrazložitev

Odzivi na zaključke pogajanj o mednarodnemu sporazumu ne smejo biti samodejni, temveč jih 
morata Parlament in Svet oceniti in o njih odločati s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20 %, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 Komisija, na 
podlagi celovite presoje vpliva stroškovne 
učinkovitosti sredstev za uresničitev teh 
zmanjšanj, pa tudi vpliva drugih ukrepov, 
ki so podrobno opredeljeni v 
mednarodnem sporazumu, predloži 
zakonodajni predlog Evropskemu 
parlamentu in Svetu, v katerem predlaga 
dodatno zmanjšanje količine pravic 
Skupnosti leta 2020, pri čemer upošteva
skupno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti pod 20 %, h 
kateremu Skupnost zavezuje mednarodni 
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sporazum. 

Or. en

Obrazložitev

Odzivi na zaključke pogajanj o mednarodnemu sporazumu ne smejo biti samodejni, temveč jih 
morata Parlament in Svet oceniti in o njih odločati s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe 753
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 –odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20%, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
prilagodi tako, da se upoštevajo vsebina 
mednarodnega sporazuma in dosežki 
držav članic v okviru kjotskega protokola, 
v skladu s postopkom iz člena 251 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je večja jasnost glede sprožitve prehoda z 20 na 30 % po sprejetju novega 
mednarodnega sporazuma, ki upošteva razlike med dosežki držav članic v okviru kjotskega 
protokola. To prilagoditev je treba sprejeti v postopku soodločanja.
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Predlog spremembe 754
Bogusław Sonik

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov s strani 
Skupnosti pod 20%, h kateremu Skupnost 
zavezuje mednarodni sporazum, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
leta 2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti 
v skladu s členoma 9 in 9a.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
prilagodi tako, da se upoštevajo vsebina 
mednarodnega sporazuma in dosežki 
držav članic v okviru kjotskega protokola, 
v skladu s postopkom iz člena 251 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je večja jasnost glede sprožitve prehoda z 20 na 30 % po sprejetju novega 
mednarodnega sporazuma, ki upošteva razlike med dosežki držav članic v okviru kjotskega 
protokola. To prilagoditev je treba sprejeti v postopku soodločanja.

Predlog spremembe 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
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določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
20%, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a. 

določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti za 
30 % ali za več kot 30 %, če Skupnost k 
takšnemu zmanjšanju zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da se ciljna vrednost 20 % poviša vsaj na 30 %, če bo 
dosežen mednarodni sporazum.

Predlog spremembe 756
Caroline Lucas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
20 %, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
30 %, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

Or. en
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Obrazložitev

Po scenariju iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora o podnebnih 
spremembah, ki napoveduje 50-odstotno možnost, da bo naraščanje temperature ostalo na 
+2º C, se za industrijske države predvideva, da bodo do leta 2020 svoje domače emisije 
zmanjšale za 25–40 % v primerjavi z letom 1990, poleg tega pa za dejavnosti, ki niso 
vključene v Prilogo I, precejšnja odklanjanja od običajnega poslovanja. Večja kot bo zamuda, 
dražja bodo postala zmanjšanja, zato bi morala EU sprejeti cilj 30 % zmanjšanja kot 
izhodiščno točko za domače ukrepe.

Predlog spremembe 757
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
20%, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

2. Od leta po predložitvi analize Komisije
iz odstavka 1 se linearni faktor poveča 
tako, da je količina pravic Skupnosti leta 
2020 manjša kot tista, ki jo določa člen 9, 
za količino pravic, ki je enakovredna 
skupnemu zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti pod 20%, h 
kateremu Skupnost zavezuje mednarodni 
sporazum, pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov leta 
2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti v 
skladu s členoma 9 in 9a. Ta določba 
začne veljati le, če Komisija analizo 
predloži pred letom [2015].

Or. de

Obrazložitev

Kasneje kot se poveča faktor letnega zmanjšanja, bolj strma bo potrebna krivulja zmanjšanja 
in močnejši bo učinek zmanjšanja obsega pravic na cene pravic. Da to ne bi nesorazmerno 
povečalo bremena industrije, bi bilo treba določiti rok za začetek veljavnosti sporazuma.
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Predlog spremembe 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mednarodni sporazum iz odstavkov 1 
in 2 je sporazum med državami, ki vodi k 
globalnemu zmanjšanju emisij v takšnem 
merilu, kot je potrebno za učinkovito 
spopadanje s podnebnimi spremembami, 
ter ga je mogoče spremljati, preverjati in 
zanj uveljaviti obvezujočo ureditev 
izvrševanja. 
Takšen mednarodni sporazum bi moral 
vključevati kritično maso svetovne 
sektorske proizvodnje.
Države, ki sklenejo takšen mednarodni 
sporazum, pristanejo na to, da izvajajo in 
uveljavljajo ukrepe, ki bodo privedli do 
enake obremenitve za panoge, ki so 
izpostavljene mednarodni konkurenci.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodni sporazum bo preprečil uhajanja ogljika, če bo izpolnjeval nekatera merila, ki 
konkurenčne sektorje postavljajo v enak položaj.

Predlog spremembe 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mednarodni sporazum iz odstavkov 1 
in 2 je sporazum med državami, ki vodi k 
globalnemu zmanjšanju emisij v takšnem 
merilu, kot je potrebno za učinkovito 
spopadanje s podnebnimi spremembami, 
ter ga je mogoče spremljati, preverjati in 
zanj uveljaviti obvezujočo ureditev 
izvrševanja.
Takšen mednarodni sporazum bi moral 
vključevati kritično maso svetovne 
sektorske proizvodnje.
Države, ki sklenejo takšen mednarodni 
sporazum, pristanejo na to, da izvajajo in 
uveljavljajo ukrepe, ki bodo privedli do 
enake obremenitve za panoge, ki so 
izpostavljene mednarodni konkurenci.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodni sporazum bo preprečil uhajanja ogljika, če bo izpolnjeval nekatera merila, ki 
konkurenčne sektorje postavljajo v enak položaj.

Predlog spremembe 760
Françoise Grossetête

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

črtano
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Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi skladnosti.

Predlog spremembe 761
Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z
odstavkom 2.

3. Poleg morebitnega deleža 
neuporabljenih dobropisov CER ali ERU, 
ki prihajajo iz sistema Skupnosti in jih 
upravljavcem odobrijo države članice za 
obdobje 2008-2012, lahko upravljavci 
uporabijo CER, ERU ali druge dobropise, 
odobrene v skladu z odstavkom 4, iz tretjih 
držav, ki so sklenile mednarodni sporazum, 
največ do 70 % zmanjšanja glede na 
količino pravic, ki se dodelijo v skladu z 
odstavkom 2 in členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Uresničitev ambicioznih ciljev zmanjšanja emisij v sektorjih EU, v katerih se trguje z 
emisijami, ob zgolj majhni uporabi CDM/IJ vodi v skrajno povečanje cen CO2 in električne 
energije. Velike količine CDM so potrebne za preprečitev rasti cen. Potreben je dostop do 
70 % celotnega cilja zmanjšanja v primerjavi z letom 1990. Za nadaljevanje uspešnega 
razvoja potrebuje panoga CDM jasen signal, da se bo s CDM/JI nadaljevalo v velikem 
obsegu tudi po letu 2012. Sicer bo mednarodno varstvo podnebja utrpelo resen zastoj.
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Predlog spremembe 762
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

3. Upravljavci lahko uporabijo le
dobropise CER, ki jih odobri fundacija 
Gold Standard, in domače dobropise za 
poravnave v iz člena 24a ali druge 
dobropise, odobrene v skladu z odstavkom 
4, iz tretjih držav, ki so sklenile
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

Or. en

Obrazložitev

Domače poravnave je treba uporabljati v ETS, da se spodbudi zmanjšanje emisij znotraj ETS.
Konkurenti izbirajo najcenejše dobropise za poravnavo (CDM ali domače poravnave) ki 
imajo enak status izpolnjevanja zahtev.

Predlog spremembe 763
Caroline Lucas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise iz obnovljivih virov 
energije in projektov učinkovitosti na 
strani povpraševanja, razen dobropisov iz 
projektov velikih hidroelektrarn, odobrene 
v skladu z odstavkom 4, iz tretjih držav, ki 
so sklenile mednarodni sporazum, največ 
do polovice zmanjšanja, ki presega 30 % 
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celotnega zmanjšanja Skupnosti in ki se 
odvija v skladu z odstavkom 2.

Or. en

Obrazložitev

Dovoliti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju ogljika, bi bilo 
nedosledno. Priznavanje dobropisov za naložbe CDM v teh sektorjih bi dejansko lahko 
predstavljalo finančne spodbude, ki podpirajo uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 764
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

3. Upravljavci lahko uporabijo le 
dobropise CER, ki jih odobri fundacija 
Gold Standard in so odobreni v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci lahko uporabijo le dobropise CER, ki jih potrdi fundacija Gold Standard, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice zmanjšanja, ki se odvija v skladu z odstavkom 2.
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Predlog spremembe 765
Evangelia Tzampazi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

3. Upravljavci lahko uporabijo le
dobropise CER, ERU ali druge dobropise, 
kakršne odobri fundacija Gold Standard 
in so odobreni v skladu z odstavkom 4, iz 
tretjih držav, ki so sklenile mednarodni 
sporazum, največ do polovice zmanjšanja, 
ki se odvija v skladu z odstavkom 2.

Or. el

Obrazložitev

Omejitev dobropisov CDM in ERU na tiste, ki jih odobri fundacija Gold Standard, bo 
zagotovila, da se uporabljajo le visokokakovostne naprave, kar utegne zagotoviti dodatno 
zmanjšanje emisij, pa tudi trajnostne razvojne koristi. 

Predlog spremembe 766
Johannes Blokland

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

3. Upravljavci lahko uporabijo le
dobropise CER, ERU ali druge dobropise, 
kakršne izdaja fundacija Gold Standard, 
odobrene v skladu z odstavkom 4, iz tretjih 
držav, ki so sklenile mednarodni sporazum, 
največ do polovice zmanjšanja, ki se odvija 
v skladu z odstavkom 2.

Or. en
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Obrazložitev

Dovolijo se le visokokakovostni dobropisi CDM. Fundacija Gold Standard ponuja strogo 
opredelitev dodatnosti in trajnostnega razvoja. Zagotavlja, da odobritev dobijo zgolj emisije, 
do katerih sicer ne bi že prišlo, in projekti, ki zagotavljajo jasne koristi trajnostnega razvoja 
za lokalne skupnosti.

Predlog spremembe 767
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V obsegu, v katerem za obdobje od 
2008 do 2012 niso bili uporabljeni zgolj 
dobropisi CER, ki jih je potrdila fundacija 
Gold Standard, njihovo uporabo pa so 
upravljavcem dovolile države članice, 
pristojni organi dovolijo upravljavcem, da 
zamenjajo zgolj dobropise CER, ki jih je 
odobrila fundacija Gold Standard, iz 
projektov, ki so bili začeti pred letom 
2013, in so bili izdani za emisije od leta 
2013 dalje za pravice, ki veljajo od leta 
2013 dalje. Količina pravic, ki se izdajo, 
ne more presegati 50 % zunanjih
dobropisov, kot so navedeni zgoraj, ki še 
niso bili uporabljeni.

Or. en

Obrazložitev

S tem se zagotovi, da je mogoče in faze II v fazo III prenesti le CER, ki jih je odobrila 
fundacija Gold Standard.



PE409.679v01-00 86/102 AM\735217SL.doc

SL

Predlog spremembe 768
Caroline Lucas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo dodatnih vrst projektov s 
strani upravljavcev v sistemu Skupnosti 
poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a 
ali uporabo drugih ustreznih mehanizmov, 
ki so nastali v okviru mednarodnega 
sporazuma, s strani teh upravljavcev.

4. Komisija lahko predstavi predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
zagotavljanje uporabe dodatnih vrst 
projektov s strani upravljavcev v sistemu 
Skupnosti poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 
člena 11a ali uporabe drugih ustreznih 
mehanizmov, ki so nastali v okviru 
mednarodnega sporazuma, s strani teh 
upravljavcev.

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

Or. en

Obrazložitev

Odločitev, da se dovolijo dodatne oblike dobropisov za poravnave, bi bilo treba sprejeti v 
postopku soodločanja.

Predlog spremembe 769
Anders Wijkman

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah se 
upravljavcem naprav dovoli, da uporabijo 
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dobropise – v višini do 6 % preverjenih 
letnih emisij iz njihovih naprav – iz 
trajnostnih dejavnosti za zmanjšanje 
krčenja gozdov in povečanje 
pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja 
v državah v razvoju. Ti dobropisi 
izpolnjujejo vse zahteve, sprejete v okviru 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah ter nadaljnje 
sklepe, sprejete v njegovem okviru.

Or. en

(Sklicevanje na predlog spremembe 37 iz PR-727283)

Obrazložitev

Dovoliti upravljavcem naprav, da uporabljajo ogljikove dobropise, ki temeljijo na 
gozdarstvu, pod pogoji, ki so sprejeti v prihodnjem sporazumu o podnebnih spremembah, je 
bistvenega pomena, da se državam v razvoju omogoči začetek smiselnih prizadevanj za 
odpravljanje posledic podnebnih sprememb in tako zagotovi uspešno sklenitev postkjotskega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah. Na gozdarstvu temelječi ogljikovi 
dobropisi bodo zagotovili tudi omejeno, vendar bistveno prožnost evropskih industrijskih 
panog pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. Uvedba zgornje meje v odstotkih bo 
zagotovila, da se preprečijo morebitna metodološka tveganja in prekrivanja.

Predlog spremembe 770
Vladko Todorov Panayotov

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko bodo sprejeti ustrezni predpisi o 
odgovornosti, diskontiranju in stalnosti, ki 
bodo veljali tudi vsaj za vsak zvezni sistem 
za trgovanje z emisijami v Združenih 
državah, bi moralo biti za naprave 
dovoljeno, da uporabijo dobropise v višini 
do 5 % njihovih preverjenih letnih emisij 
iz trajnostnih dejavnosti za zmanjšanje 
krčenja gozdov in povečanje trajnostnega 
pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja 
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v državah v razvoju v skladu s prihodnjim 
mednarodnim sporazumom o podnebnih 
spremembah.

Or. en

(Sklicevanje na predlog spremembe 37 iz PR-727283)

Obrazložitev

Da se zagotovi izvajanje pravil.

Predlog spremembe 771
Riitta Myller

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se sprejme mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah in se določijo 
ustrezni predpisi o odgovornosti, 
diskontiranju in stalnosti, se za naprave 
dovoli, da uporabijo dobropise do 
določenega odstotka njihovih preverjenih 
letnih emisij iz trajnostnih dejavnosti za 
zmanjšanje krčenja gozdov in povečanje 
trajnostnega pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja v državah v razvoju v 
skladu.

Or. en

Predlog spremembe 772
Dan Jørgensen

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko Skupnost sklene celovit 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah pred koncem leta 2010, se 
vse pravice ponudi na dražbi, člena 10a in 
10b pa se ne uporabljata.

Or. en

Obrazložitev

V primeru celovitega mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah bo tveganje 
uhajanja ogljika majhno, zaradi prodaje pravic do emisije na dražbi. Zato bi morala po 
sprejetju takšnega sporazuma postati prodaja na dražbi edini način dodeljevanja pravic.

Predlog spremembe 773
Johannes Blokland

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko Skupnost sklene celovit 
mednarodni sporazum o podnebnih, ki 
vodi k obveznemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, se vse pravice ponudi 
na dražbi, člena 10a in 10b pa se ne 
uporabljata.
Če ne pride do sklenitve celovitega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, se vse pravice ponudi na 
dražbi, razen za tiste panoge, za katere se 
ugotovi, da so izpostavljene visokemu 
tveganju uhajanja ogljika.

Or. en
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Obrazložitev

Če ni mednarodnega sporazuma, je mogoče prodajati na dražbi pravice v vseh sektorjih, 
razen tistih, ki so po merilih Komisije izrecno prepoznani kot tvegani za uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 774
Anders Wijkman

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ko Skupnost sklene celovit 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, se vse pravice ponudi na 
dražbi, člena 10a in 10b pa se ne 
uporabljata.

Or. en

Obrazložitev

V primeru celovitega mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah bo tveganje 
uhajanja ogljika majhno, zaradi prodaje pravic do emisije na dražbi. Zato bi morala po 
sprejetju takšnega sporazuma postati prodaja na dražbi edini način dodeljevanja pravic.

Predlog spremembe 775
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Doda se naslednji člen 28b:

„Člen 28a

Združevanje

1. Države članice lahko dovolijo 
upravljavcem naprav, ki izvajajo eno od 
dejavnosti iz Priloge I, da ustanovijo 
združenje naprav iste dejavnosti za 
obdobje iz člena 11(1) in/ali prvo 
petletno obdobje iz člena 9 v skladu z 
odstavki 2 do 6 tega člena.
2. Upravljavci, ki izvajajo dejavnost iz 
Priloge I in želijo ustanoviti združenje, 
predložijo vlogo pristojnemu organu, v 
kateri navedejo naprave in obdobje, za 
katere želijo združenje, ter priložijo 
dokazila, da bo skrbnik zmožen izpolniti 
obveznosti iz odstavkov 3 in 4.
3. Upravljavci, ki želijo ustanoviti 
združenje, imenujejo skrbnika:
(a) kateremu se izda skupna količina 
pravic upravljavcev, izračunana po 
napravi [...];
(b) ki je odgovoren za predajo pravic, 
enakovrednih skupnim emisijam iz 
naprav v združenju [...]; in
(c) ki ne sme opravljati nadaljnjih 
prenosov, kadar poročilo upravljavca ni 
potrjeno kot zadovoljivo v skladu z 
drugim odstavkom člena 15.
4. Za skrbnika veljajo sankcije, ki se 
uporabljajo za kršitve zahteve, da se 
preda zadostno število pravic za pokritje 
skupnih emisij iz naprav v združenju, z 
odstopanjem od člena 16(2), (3) in (4).
5. Država članica, ki želi dovoliti 
ustanovitev enega ali več združenj, 
Komisiji predloži vlogo iz odstavka 2. 
Brez poseganja v Pogodbo lahko 
Komisija v treh mesecih od prejema 
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zavrne vlogo, ki ne izpolnjuje zahtev te 
direktive. Vsaka taka odločitev se 
obrazloži. V primeru zavrnitve lahko 
država članica dovoli ustanovitev 
združenja le, če Komisija sprejme 
predlagane spremembe.
6. Kadar skrbnik ne izpolni sankcij iz 
odstavka 4, je vsak upravljavec naprave 
iz združenja odgovoren po členih 12(3) 
in 16 za emisije iz svoje naprave.“

Or. en

Obrazložitev

V novi direktivi ni več možnosti združevanja (nekdanji člen 28). Pri tem je združevanje 
pomemben del. Zato se tega ne bi smelo črtati, temveč ohraniti v direktivi.

Predlog spremembe 776
Dorette Corbey

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Doda se naslednji člen 28a:

„Člen 28a

Prostovoljni ukrepi

1. Upravljavce se spodbuja, naj 
prostovoljno vlagajo v trajnostne 
dejavnosti za zmanjšanje krčenja gozdov, 
odpravljanje degradacije tal ali gozdov ter 
povečanje pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja v državah v razvoju.
2. Komisija določi ustrezne predpise o 
odgovornosti, diskontiranju in stalnosti, 
pri čemer upošteva napredek, dosežen v 
okviru okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja 
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(UNFCCC).
3. Upravljavci lahko dobropise pridobijo 
iz:
(a) projektov pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja, ki jih potrdi upravni odbor 
CDM, in projektov, ki so preverjeni v 
skladu s postopkom nadzornega odbora za 
skupno izvajanje;
(b) gozdarskih dejavnosti v državah v 
razvoju, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum v skladu s členom 11a(5); in
(c) vseh preverjenih projektov, ki 
zmanjšujejo nacionalne emisije zaradi 
krčenja gozdov, ali projektov, ki 
odpravljajo degradacijo tal ali gozdov v 
državah v razvoju, skladnih z 
mednarodnim sporazumom iz člena 28.
4. Upravljavci, ki so prostovoljno vlagali v 
zgoraj navedene dejavnosti, pridobljenih 
dobropisov ne smejo uporabljati kot kritje 
za svoje emisije. Kjer pa je cena CO2 50 
EUR ali več na tono, lahko upravljavci 
uporabijo dobropise do določenega 
odstotka svojih preverjenih letnih emisij.“

Or. en

Obrazložitev

Krčenje gozdov je odgovorno za 1/5 vseh emisij ogljika. Na podlagi balijskega akcijskega 
načrta se v okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) 
razpravlja o spodbudah za preprečevanje krčenja gozdov, ki so tržne ali zasnovane kot skladi.
Podjetja lahko poleg svojih obveznosti v okviru ETS prostovoljno vlagajo v ukrepe za 
zmanjševanje emisij. Da se podjetja spodbudi k temu, se zagotovi spodbude, in sicer tako, da 
se upravljavcem dovoli uporaba zbranih dobropisov za poravnavo določenega odstotka 
njihovih emisij, po tem ko cena CO2 preseže 50 EUR na tono.
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Predlog spremembe 777
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Doda se naslednji člen 28a:
„Člen 28a

Uporaba kreditov iz gozdarskih dejavnosti 
Ne glede na člena 11a in 28 države 
članice upravljavcem naprav dovolijo, da 
v višini do 6 % preverjenih letnih emisij 
njihovih naprav uporabijo dobropise iz:
(a) projektov pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja, ki jih potrdi upravni odbor 
CDM, in projektov, ki so preverjeni v 
skladu s postopkom nadzornega odbora za 
skupno izvajanje;
(b) gozdarskih dejavnosti v državah v 
razvoju, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum v skladu s členom 11a(5); in
(c) vseh gozdarskih projektov v državah v 
razvoju, ki so skladni z mednarodnim 
sporazumom iz člena 28.“

Or. en

Obrazložitev

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements. The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.
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Predlog spremembe 778
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Doda se naslednji člen 28b:

„Člen 28b

Uporaba kreditov iz gozdarskih dejavnosti 
Ne glede na člena 11a in 28 države 
članice upravljavcem naprav dovolijo, da 
do določene ravni (X %) preverjenih 
letnih emisij njihovih naprav uporabijo 
dobropise iz:
(a) projektov pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja, ki jih potrdi upravni odbor 
CDM, in projektov, ki so preverjeni v 
skladu s postopkom nadzornega odbora za 
skupno izvajanje;
(b) gozdarskih dejavnosti v državah v 
razvoju, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum v skladu s členom 11a(5); in
(c) vseh gozdarskih projektov v državah v 
razvoju, ki so skladni z mednarodnim 
sporazumom iz člena 28.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe bi ogljikove dobropise, ki temeljijo na gozdarstvu, vključil v sistem EU za 
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov od leta 2013 dalje, ko bo morda dosežen 
nov („postkjotski“) mednarodni sporazum o podnebnih spremembah. To bo jasno sporočilo 
državam v razvoju, naj se vključijo v pomembna prizadevanja za blaženje podnebnih 
sprememb, evropski industriji pa bo omogočilo omejeno prilagodljivost.
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Predlog spremembe 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Doda se naslednji člen 28a:
„Člen 28a
Odstopanje

Od 1. januarja 2013 se – poleg člena 10a 
– zaradi predčasne razgradnje jedrske 
elektrarne Ignalina v skladu s protokolom 
4 pristopne pogodbe Litvi dodeli dodatna 
količina letnih neprenosljivih pravic 
emisije za elektrarne na fosilna goriva. Ta 
količina se izračuna na podlagi razlike 
med emisijami toplogrednih plinov, ki jih 
energetski sektor v Litvi izpusti pri 
proizvodnji električne energije po zaprtju 
jedrske elektrarne Ignalina, in 
povprečjem emisij toplogrednih plinov 
sektorja proizvodnje električne energije v 
obdobju 2005-2009.
Komisija pregleda to odstopanje leta 2018, 
pri čemer upošteva razmere v 
elektroenergetskem sektorju v Litvi.“

Or. en

Predlog spremembe 780
Dorette Corbey

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Člen 30 se nadomesti z naslednjim:
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„Člen 30
Pregled in nadaljnji razvoj

[…]
2. Na podlagi izkušenj pri uporabi te 
direktive [...] ter glede na razvoj 
dogodkov na mednarodni ravni 
Komisija sestavi poročilo o uporabi te 
direktive, upoštevajoč:
(a) […] ali bi bilo treba v sistem Skupnosti 
vključiti druge ustrezne sektorje in 
dejavnosti;
(b) nadaljnje usklajevanje opredelitev, 
dajatev in kazni;
(c) prag za izključitev malih naprav iz 
sistema Skupnosti, kadar veljajo 
enakovredni ukrepi;
(d) potrebne ukrepe za preprečitev zlorabe 
trga in škodljivih špekulacij.
[…]
Komisija [...] predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2015 [...].
[...]
3a. Komisija čim prej predloži 
zakonodajne predloge za vključitev 
ladijskega sektorja v sistem Skupnosti do 
leta 2013.
3b. Komisija do leta 2013 predloži 
ustrezne predloge, v katerih natančno 
določi datum za vključitev cestnega 
tovornega prometa, rudarstva in sektorja 
odpadkov v sistem Skupnosti ter so 
utemeljeni na celoviti oceni stroškov, 
koristi in praktičnih vidikov možnosti 
vključitve.“

Or. en

Obrazložitev

Ladijski promet bi moral biti vključen v ETS, Komisija pa bi morala presoditi, če bi bilo treba 
vanj vključiti tudi cestni tovorni promet, rudarstvo in sektor odpadkov.
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Predlog spremembe 781
Bogusław Sonik

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) V členu 30 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

„2. Na podlagi izkušenj pri uporabi te 
direktive in doseženega napredka pri 
spremljanju emisij toplogrednih plinov 
ter glede na razvoj dogodkov na 
mednarodni ravni Komisija sestavi 
celovito poročilo z oceno uporabe te 
direktive, upoštevajoč med drugim:
(a) kako in ali je treba spremeniti 
Prilogo I, da se vključijo drugi ustrezni 
sektorji (med drugim sektorja kemikalij 
in aluminija [...]), dejavnosti in emisije 
drugih toplogrednih plinov iz Priloge II, 
da bi se dodatno izboljšala gospodarska 
učinkovitost sistema;
(aa) gibanje cen pravic do emisije;
(b) razmerje med trgovanjem s 
pravicami do emisije v Skupnosti in 
mednarodnim trgovanjem z emisijami, 
ki se je začelo leta 2008;
[...]
[...]
(e) razmerje med trgovanjem z 
emisijami ter drugimi politikami in 
ukrepi, tudi prilagajanjem na podnebne 
spremembe, ki se izvajajo na ravni držav 
članic in na ravni Skupnosti, vključno z 
obdavčevanjem, ki so namenjeni 
doseganju istih ciljev;
[...]
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(g) raven sankcij za presežne emisije, 
tudi ob upoštevanju inflacije;
(h) delovanje trga pravic, predvsem 
uhajanja ogljika pa tudi vseh drugih
možnih motenj trga;
[...]
(j) združevanje;
(k) praktičnost določitve primerjalnih 
vrednosti na ravni Skupnosti kot osnove 
za dodeljevanje, ob upoštevanju 
najboljših razpoložljivih tehnologij ter 
analize stroškov in koristi;
(l) učinek projektnih mehanizmov na 
države gostiteljice, zlasti na njihove 
razvojne cilje, če so bile na podlagi JI in 
CDM odobrene projektne dejavnosti za 
proizvodnjo električne energije v 
hidroelektrarnah, katerih proizvodna 
zmogljivost presega 500 MW in imajo 
negativne okoljske ali družbene učinke, 
in učinek bodoče uporabe CER in ERU, 
ki izhaja iz teh projektnih dejavnosti za 
proizvodnjo električne energije v 
hidroelektrarnah v sistemu Skupnosti;
(m) podporo graditvi lastnih 
zmogljivosti v državah v razvoju in 
državah v gospodarski tranziciji;
(n) modalitete in postopke za odobritev 
domačih projektnih dejavnosti s strani 
držav članic in za izdajo pravic do 
emisije glede na zmanjšanja ali omejitve 
emisij zaradi takih dejavnosti od leta 
2008;
(o) tehnične določbe v zvezi z 
začasnostjo dobropisov in omejitvijo na 
1 % za upravičenost do rabe zemljišč, 
spremembe namembnosti zemljišč in 
gozdarskih projektnih dejavnosti, kakor 
so določene s Sklepom 17/CP.7, in 
določbe, ki se nanašajo na rezultate 
ocene potencialne nevarnosti povezane z 
uporabo gensko spremenjenih 
organizmov in potencialno invazivnih 
tujih vrst v projektnih dejavnostih 
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pogozdovanja in vnovičnega 
pogozdovanja, da se upravljavcem 
dovoli uporaba CER in ERU iz naslova 
rabe zemljišč, spremembe namembnosti 
zemljišč in projektnih dejavnosti 
gozdarstva v sistemu Skupnosti od leta 
2008, v skladu s odločitvami, sprejetimi 
na podlagi UNFCCC ali Kjotskim 
protokolom.
Komisija predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2015, skupaj z morebitnimi 
potrebnimi predlogi. Poročilo mora biti 
pripravljeno in predloženo s poročilom o 
izvajanju Sklepa 2008/xxxx.

Or. en

Predlog spremembe 782
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) V členu 30 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

„2. Na podlagi izkušenj pri uporabi te 
direktive in doseženega napredka pri 
spremljanju emisij toplogrednih plinov 
ter glede na razvoj dogodkov na 
mednarodni ravni Komisija sestavi 
celovito poročilo z oceno uporabe te 
direktive, upoštevajoč med drugim:
(a) kako in ali je treba spremeniti 
Prilogo I, da se vključijo drugi ustrezni 
sektorji (med drugim sektorja kemikalij 
in aluminija [...]), dejavnosti in emisije 
drugih toplogrednih plinov iz Priloge II, 
da bi se dodatno izboljšala gospodarska 
učinkovitost sistema;
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(aa) gibanje cen pravic do emisije;
(b) razmerje med trgovanjem s 
pravicami do emisije v Skupnosti in 
mednarodnim trgovanjem z emisijami, 
ki se je začelo leta 2008;
[...]
[...]
(e) razmerje med trgovanjem z 
emisijami ter drugimi politikami in 
ukrepi, tudi prilagajanjem na podnebne 
spremembe, ki se izvajajo na ravni držav 
članic in na ravni Skupnosti, vključno z 
obdavčevanjem, ki so namenjeni 
doseganju istih ciljev;
[...]
(g) raven sankcij za presežne emisije, 
tudi ob upoštevanju inflacije;
(h) delovanje trga pravic, predvsem 
uhajanja ogljika pa tudi vseh drugih
možnih motenj trga;
[...]
(j) združevanje;
(k) praktičnost določitve primerjalnih 
vrednosti na ravni Skupnosti kot osnove 
za dodeljevanje, ob upoštevanju 
najboljših razpoložljivih tehnologij ter 
analize stroškov in koristi;
(l) učinek projektnih mehanizmov na 
države gostiteljice, zlasti na njihove 
razvojne cilje, če so bile na podlagi JI in 
CDM odobrene projektne dejavnosti za 
proizvodnjo električne energije v 
hidroelektrarnah, katerih proizvodna 
zmogljivost presega 500 MW in imajo 
negativne okoljske ali družbene učinke, 
in učinek bodoče uporabe CER in ERU, 
ki izhaja iz teh projektnih dejavnosti za 
proizvodnjo električne energije v 
hidroelektrarnah v sistemu Skupnosti;
(m) podporo graditvi lastnih 
zmogljivosti v državah v razvoju in 
državah v gospodarski tranziciji;
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(n) modalitete in postopke za odobritev 
domačih projektnih dejavnosti s strani 
držav članic in za izdajo pravic do 
emisije glede na zmanjšanja ali omejitve 
emisij zaradi takih dejavnosti od leta 
2008;
(o) tehnične določbe v zvezi z 
začasnostjo dobropisov in omejitvijo na 
1 % za upravičenost do rabe zemljišč, 
spremembe namembnosti zemljišč in 
gozdarskih projektnih dejavnosti, kakor 
so določene s Sklepom 17/CP.7, in 
določbe, ki se nanašajo na rezultate 
ocene potencialne nevarnosti povezane z 
uporabo gensko spremenjenih 
organizmov in potencialno invazivnih 
tujih vrst v projektnih dejavnostih 
pogozdovanja in vnovičnega 
pogozdovanja, da se upravljavcem 
dovoli uporaba CER in ERU iz naslova 
rabe zemljišč, spremembe namembnosti 
zemljišč in projektnih dejavnosti 
gozdarstva v sistemu Skupnosti od leta 
2008, v skladu s odločitvami, sprejetimi 
na podlagi UNFCCC ali Kjotskim 
protokolom.
Komisija predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2015, skupaj z morebitnimi 
potrebnimi predlogi. Poročilo mora biti 
pripravljeno in predloženo s poročilom o 
izvajanju Sklepa 2008/xxxx.

Or. en

Obrazložitev

Paket o podnebju in energiji je zelo zapleteno in visoko razvito orodje politike in njegovo 
delovanje bi bilo treba revidirati leta 2015.
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