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Predlog spremembe 824
Martin Callanan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij.

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij, vključno s pomorskim prometom 
in letalstvom. Letalstvo s svojo vključitvijo 
v sistem Skupnosti prispeva k 20- in 30-
odstotnemu zmanjšanju. Glede na 
dodatno študijo Komisije o dejanski 
možnosti vključitve pomorskega prometa v 
sistem Skupnosti in glede na pomanjkanje 
v bližnji prihodnosti svetovnega sistema za 
trgovanje z emisijami v okviru 
Mednarodne pomorske organizacije ali 
mehanizmov Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja 
bi bilo treba preučiti vključitev 
pomorskega prometa v sistem Skupnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti z določanjem 
referenčnih vrednosti, da bi zmanjšali 
izkrivljanje konkurence v Skupnosti. Ta 
pravila morajo jasno opredeliti postopek za 
določanje sektorskih referenčnih 
vrednosti, pri tem pa po potrebi upoštevati 
najučinkovitejše tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi. Komisija se mora 
pri opredeljevanju načel za določanje 
referenčnih vrednosti v posameznih 
panogah posvetovati z zadevnimi 
panogami.

Or. en
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Obrazložitev

Načela za določanje referenčnih vrednosti je treba opredeliti v dogovoru z zadevnimi 
panogami, pri tem pa upoštevati trenutne emisije in tehnične možnosti za njihovo zmanjšanje 
v posameznih panogah. Za ta postopek so lahko pomembni referenčni dokumenti tehnik z 
uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij (BREF). Določba o izogibanju izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in toplote ne bi smela omejevati brezplačnega 
dodeljevanja obstoječim obratom za soproizvodnjo toplote in električne energije ali 
samodobave električne energije.

Predlog spremembe 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnili ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 % neposrednih 
emisij) panogam ali delom panog, ki bodo 
izpolnile ustrezna merila. Z opredelitvijo
teh panog in delov panog ter potrebnih 
ukrepov se zagotovi izvajanje ukrepa, ko je 
to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
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dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da je tveganje povečanja emisij 
CO2 posledica tudi prenosa stroškov CO2 
v ceno električne energije, ter pri katerih je 
električna energija velik del proizvodnih 
stroškov in se porablja učinkovito, se pri 
izvajanju ukrepa za blažitev tveganja 
povečanja emisij CO2 v skladu s členom 
10 dodatno upošteva posredni učinek 
prenosa stroškov CO2 na porabo
električne energije v proizvodnem procesu, 
ki se upošteva pri skupni dodelitvi 
panogam in podpanogam.

Or. en

Obrazložitev

Panoge, na katere se predlagan ukrep nanaša, so izpostavljene mednarodni konkurenci in 
višjih stroškov električne energije zaradi CO2 ne morejo prenesti na svoje stranke.  Za 
nekatere od zadevnih panog so posredne emisije do šestkrat višje od neposrednih. Te 
posledice je treba odpraviti, da bodo zadevne panoge lahko še naprej delovale v Evropi. 
Besedna zveza "ne da bi se zato spremenila skupna količina" je dvoumna in jo je treba črtati, 
saj skupno količino pravic, izdanih v EU, določa ta direktiva.

Predlog spremembe 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2010 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje [šest mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive] ugotoviti, 
pri katerih energetsko intenzivnih 
industrijskih panogah ali delih panog bi 
lahko prišlo do povečanja emisij CO2. 
Njena analiza mora temeljiti na oceni, v 
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ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2 
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

kolikšni meri se strošek potrebnih pravic in 
posredni učinek prenosa stroškov C02 na 
cene električne energije ne moreta
prenesti na cene proizvodov brez velikih 
izgub tržnih deležev n a p r a v  zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi morale za 
neposredne in posredne emisije, če so 
slednje ustrezne, prejemati večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic. Za nekatere 
panoge bi se lahko vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2 
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti je treba, za katere panoge in podpanoge bo veljala ta obveznost in kakšni ukrepi 
bodo čim prej sprejeti, da se zadevni obrati pripravijo na nadaljnje delovanje ali zaprtje. Pri 
teh ukrepih je treba upoštevati tako neposreden kot posreden učinek prenosa stroškov CO2, 
da se bo mogoče spopasti z večjim tveganjem porasta emisij. Sistem izravnavanja ogljika ne 
bo primeren za vse panoge.
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