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Predlog spremembe 783
Anne Ferreira

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se ne uporablja za naprave 
ali dele naprav, ki se uporabljajo za 
raziskave, razvoj in preskušanje novih 
izdelkov in procesov ter za kurilne 
naprave, ki uporabljajo izključno biomaso.

1. Ta direktiva se ne uporablja za naprave 
ali dele naprav, ki se uporabljajo za 
raziskave, razvoj in preskušanje novih 
izdelkov in procesov, naprave, za katere 
veljajo enaki ukrepi za zmanjšanje emisij 
in ki se uporabljajo za oskrbo 
zdravstvenih služb in izobraževalnih 
dejavnosti/ustanov, ter za kurilne naprave, 
ki uporabljajo izključno biomaso.

Or. fr

Obrazložitev

Ocena učinka, ki jo je opravila Komisija, kaže, da bodo imeli mali onesnaževalci, kot so 
bolnišnice in univerze, enake stroške, kar zadeva upravna bremena, kot veliki onesnaževalci.
Večina bolnišnic in zdravstvenih ustanov prejema javno finančno podporo in ima omejena 
sredstva. Pomembno je, da se upoštevajo njihova prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 784
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se ne uporablja za naprave 
ali dele naprav, ki se uporabljajo za 
raziskave, razvoj in preskušanje novih 
izdelkov in procesov ter za kurilne 

1. Ta direktiva se ne uporablja za naprave 
ali dele naprav, ki se uporabljajo za 
raziskave, razvoj in preskušanje novih 
izdelkov in procesov ter za kurilne 
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naprave, ki uporabljajo izključno biomaso. naprave, ki uporabljajo izključno biomaso
ali biomaso v kombinaciji s pomožnimi 
gorilniki, ki delujejo na fosilna goriva.

Or. en

Obrazložitev

Kurilne naprave, namenjene uporabi biomase imajo ponavadi pomožne gorilnike. Vključitev 
teh naprav v sistem EU za trgovanje z emisijami z vsemi zahtevami za spremljanje bi 
predstavljalo ogromno breme.

Predlog spremembe 785
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se ne uporablja za naprave 
ali dele naprav, ki se uporabljajo za 
raziskave, razvoj in preskušanje novih 
izdelkov in procesov ter za kurilne 
naprave, ki uporabljajo izključno biomaso.

1. Ta direktiva se ne uporablja za naprave 
ali dele naprav, ki se uporabljajo za 
raziskave, razvoj in preskušanje novih 
izdelkov in procesov, v bolnišnicah ter za 
kurilne naprave, ki uporabljajo izključno 
biomaso.

Or. en

Predlog spremembe 786
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 2
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V točki 2 se doda naslednji stavek: črtano
„Pri izračunu skupne zmogljivosti 
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kurilnih naprav, se enote z nazivno 
vhodno toplotno močjo pod 3 MW ne 
upoštevajo za namene tega izračuna.“

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pravila seštevanja, vsebovanega v izvirni direktivi in natančneje določenega v 
predlaganem dodatku (opredelitev kurilnih naprav), obstaja nevarnost, da bodo vključene 
številne male naprave. V kemični industriji so številne lokacije, ki združujejo veliko število 
individualnih sežigalnic, ki bodo pridružene kurilnim napravam z več kot 20 MW ali bodo, 
gledano kot celota, prag prekoračile, zaradi česar bodo morali na lokaciji trgovati z 
emisijami. V obeh primerih bodo morale manjše naprave trgovati z njimi.

Predlog spremembe 787
Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 2
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V točki 2 se doda naslednji stavek: črtano
„Pri izračunu skupne zmogljivosti 
kurilnih naprav, se enote z nazivno 
vhodno toplotno močjo pod 3 MW ne 
upoštevajo za namene tega izračuna.“

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pravila seštevanja, vsebovanega v izvirni direktivi in natančneje določenega v dodatku 
k predlogu direktive v pregledu, obstaja nevarnost, da bodo vključene številne male naprave.
Obstajajo številne lokacije, ki združujejo veliko število individualnih sežigalnic, ki bodo v 
skladu s tem pravilom pridružene kurilnim napravam z več kot 20 MW, že prisotnim na tem 
področju, ali bodo, gledano kot celota, prag prekoračile, zaradi česar bodo morali na lokaciji 
trgovati z emisijami. To je v nasprotju z nameravano izključitvijo malih naprav, določeno v 
členu 27.
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Predlog spremembe 788
Anne Ferreira

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu skupne zmogljivosti kurilnih 
naprav, se enote z nazivno vhodno toplotno 
močjo pod 3 MW ne upoštevajo za namene 
tega izračuna.

Pri izračunu skupne zmogljivosti kurilnih 
naprav, se enote z nazivno vhodno toplotno 
močjo pod 3 MW ne upoštevajo za namene 
tega izračuna. Enote z nazivno vhodno 
toplotno močjo pod 50 MW, ki ne 
obratujejo več kot 350 ur na leto, se ne 
vključijo za namene tega izračuna.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se poveča zmogljivost bolnišnic za oskrbo posebnih 
infrastruktur. Zlasti je pomembno, da se iz izračuna izključijo zasilni generatorji, saj so to 
varnostne naprave, ki so bistvene za delovanje bolnišnic.

Predlog spremembe 789
John Bowis, John Purvis

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 2
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu skupne zmogljivosti kurilnih 
naprav, se enote z nazivno vhodno toplotno 
močjo pod 3 MW ne upoštevajo za 
namene tega izračuna.

Pri izračunu skupne zmogljivosti kurilnih 
naprav se upošteva:
(a) enote z nazivno vhodno toplotno močjo 
pod 3 MW in
(b) enote z nazivno vhodno toplotno močjo 
pod 50 MW, ki ne delujejo več kot 350 ur 
letno.

Or. en
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Obrazložitev

Pri določanju praga je treba uporabiti dejanske in ne potencialne emisije. Ta pristop bi 
izključil upravljavce kot so bolnišnice, ki morajo imeti na voljo veliko zmogljivost v obliki 
zasilnih generatorjev, vendar to zmogljivost lahko vsako leto izkoristijo le v omejenem 
obdobju.

Predlog spremembe 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V odstavku 2 se vstavi pododstavek: 

„Področje uporabe te direktive ne 
vključuje obratov za soproizvodnjo, 
katerih vhodna toplotna moč ne presega 
35 MW, ne glede na sektor v katerem 
delujejo.“

Or. es

Justification

Obrat za soproizvodnjo, katerega vhodna toplotna moč ne presega 35 MW, zaradi učinkovite 
hkratne proizvodnje toplote in električne energije proizvede enako količino toplote kot kotel z 
močjo 20 MW. Vključitev v sistem trgovanja z emisijami bi utegnila vlagatelje odvrniti od 
vlaganja sredstev v obrate za soproizvodnjo, saj so stroški proizvodnje enake količine toplote 
višji, kljub temu, da je to najboljša razpoložljiva tehnologija za proizvodnjo električne 
energije in istočasno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (a) 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 1 – dejavnost 1 – stolpec 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno 
močjo nad 20 MW (razen sežigalnic 
nevarnih ali komunalnih odpadkov)

Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno 
močjo nad 20 MW. 

Or. en

Predlog spremembe 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (a) 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 1 – dejavnost 2 – vrstica 2 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Koksarne Koksarne – za proizvodnjo
nemetalurškega koksa

Or. en

Obrazložitev

Koksarne, ki proizvajajo metalurški koks, je treba jasno razvrstiti dejavnosti za proizvodnjo 
kovin in jih tako ločiti od koksarn za proizvodnjo drugih vrst koksa.

Predlog spremembe 793
Irena Belohorská

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (a) 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 1 – dejavnost 2 – vrstica 2 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Koksarne Koksarne – za proizvodnjo 
nemetalurškega koksa

Or. en
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Obrazložitev

Koksarne, ki proizvajajo metalurški koks, je treba jasno razvrstiti med dejavnosti za 
proizvodnjo kovin in jih tako ločiti od koksarn za proizvodnjo drugih vrst koksa.

Predlog spremembe 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (b) – točka (ii)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 2 – odstavek – 1 (novo)

Predlog spremembe

Koksarne – za proizvodnjo metalurškega koksa Ogljikov dioksid

Or. en

Obrazložitev

Koksarne, ki proizvajajo metalurški koks, je treba jasno razvrstiti med dejavnosti za 
proizvodnjo kovin in jih tako ločiti od koksarn za proizvodnjo drugih vrst koksa.

Predlog spremembe 795
Irena Belohorská

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (b) – točka (ii)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 2 – odstavek – 1 (novo)

Predlog spremembe

Koksarne – za proizvodnjo metalurškega koksa Ogljikov dioksid

Or. en

Obrazložitev

Koksarne, ki proizvajajo metalurški koks, je treba jasno razvrstiti med dejavnosti za 
proizvodnjo kovin in jih tako ločiti od koksarn za proizvodnjo drugih vrst koksa.
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Predlog spremembe 796
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (b) – točka (ii)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 2 – novi odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodnja aluminija (primarna in 
sekundarna, pri kateri obratujejo kurilne 
naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 
nad 20 MW)

Proizvodnja aluminija (primarna, pri kateri 
obratujejo kurilne naprave z nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MW)

Or. en

Obrazložitev

Pri sekundarni proizvodnji aluminija ne nastajajo perfluorirani ogljikovodiki. Emisije CO2 iz 
teh obratov so zelo nizke.

Predlog spremembe 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (b) – točka (ii)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 2 – novi odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodnja aluminija (primarna in 
sekundarna, pri kateri obratujejo kurilne 
naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 
nad 20 MW)

Proizvodnja aluminija (primarna, pri kateri 
obratujejo kurilne naprave z nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MW)

Or. en

Obrazložitev

Za industrijo recikliranja aluminija vključitev ni smiselna, saj je Komisija sama ugotovila, da 
mora evropska industrija postati učinkovitejša pri ravnanju z viri in povečati obseg 



AM\735438SL.doc 11/33 PE409.701v01-00

SL

recikliranja dragocenih surovin. Vključitev v sistem za trgovanje z emisijami industriji in 
javnosti daje ravno nasprotno sporočilo. Prav tako je količina emisij industrije recikliranja 
aluminija tako majhna, da ne spremeni vsote emisij, vključenih v sistem za trgovanje z 
emisijami. Industrijo namreč predstavljajo številna mala in srednje velika podjetja, dodatno 
administrativno in stroškovno breme pa ne bi upravičilo vključitve.

Predlog spremembe 798
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (c) – točka (i)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naprave za proizvodnjo cementnega 
klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna, 
vključno z žganjem dolomita in magnezita 
v rotacijskih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali v 
drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo 
nad 50 ton na dan;

Naprave za proizvodnjo cementnega 
klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna, 
vključno z žganjem dolomita in magnezita 
v rotacijskih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali v 
drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo 
nad 50 ton na dan, razen postopkov 
predelave nevarnih in nenevarnih 
odpadkov iz Priloge IIB Direktive 
91/156/EGS;

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva o sistemu trgovanja z emisijami iz kurilnih naprav izključuje naprave za sežiganje 
nevarnih in komunalnih odpadkov, ki jih Direktiva 91/156/EGS opredeljuje kot postopke 
odstranjevanja.  Izključitev postopkov odstranjevanja odpadkov v direktivi o sistemu 
trgovanja z emisijami in hkratna vključitev predelave odpadkov v napravah za soproizvodnjo 
ni v skladu z okvirno direktivo o odpadkih, zlasti s hierarhijo odpadkov, saj bi odstranjevanje 
odpadkov imelo prednost pred predelavo. 
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Predlog spremembe 799
Philippe Busquin

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (c) – točka (i)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naprave za proizvodnjo cementnega 
klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna, 
vključno z žganjem dolomita in magnezita 
v rotacijskih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali v 
drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo 
nad 50 ton na dan;

Naprave za proizvodnjo cementnega 
klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna, 
vključno z žganjem dolomita in magnezita 
v rotacijskih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali v 
drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo 
nad 50 ton na dan, razen nevarnih in 
nenevarnih postopkov predelave odpadkov 
iz Priloge IIB Direktive 91/156/EGS;

Or. en

Obrazložitev

Naprave za sežiganje nevarnih in komunalnih odpadkov, ki jih Direktiva 91/156/EGS 
opredeljuje kot postopke odstranjevanja, so izključene iz kurilnih naprav iz direktive o 
trgovanju z emisijami. Izključitev odstranjevanja odpadkov v napravah za sežiganje iz 
direktive o trgovanju z emisijami in hkratna vključitev predelave odpadkov v obratih za 
soproizvodnjo ne bi bila skladna z okvirno direktivo o odpadkih, zlasti s hierarhijo odpadkov, 
saj bi odstranjevanje odpadkov imelo prednost pred predelavo, poleg tega pa bi prišlo do 
neprimernega izkrivljanja konkurence med rešitvami na področju ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (c) – točka (ii)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) v tretjem odstavku se črtajo naslednji 
izrazi:

(ii) v tretjem odstavku se črtajo naslednji 
izrazi:
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„in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m3 in z 
vložkom v posamezno peč nad 300 
kg/m3“; 

„/ali“ 

Or. en

Obrazložitev

Predlagamo upoštevanje načela izboljšanja učinkovitosti iz predloga Komisije z izključitvijo 
malih upravljavcev. V sektorju, kjer prevladujejo male naprave je trojni prag boljša možnost 
za doseganje čim večje učinkovitosti. To je v skladu s sedanjim besedilom direktive.

Predlog spremembe 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – odstavek (c) – točka (ii)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) v tretjem odstavku se črtajo naslednji 
izrazi:

ii) v tretjem odstavku se črtajo naslednji 
izrazi:

„in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m3 in z 
vložkom v posamezno peč nad 300 
kg/m3“; 

„in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m3“ 

Or. es

Justification

Zaradi velike raznolikosti proizvodov, vključenih v izdelovanje keramičnega materiala v 
pečeh, je energetska intenzivnost v podsektorjih keramične industrije zelo raznolika. Pregled 
opredelitve industrije v Prilogi I izključno na podlagi proizvodne zmogljivosti izražene v 
tonah na dan ne bi upošteval ključne značilnosti te industrije. Zato je zelo pomembno, da 
revizija v Prilogi I ohrani sklicevanje na zmogljivost peči v kg/m3. 
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Predlog spremembe 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (c) – točka (ii)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) v tretjem odstavku se črtajo naslednji 
izrazi:

(ii) v tretjem odstavku se črtajo naslednji 
izrazi:

„in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m3 in z 
vložkom v posamezno peč nad 300 
kg/m3“; 

„in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m3 “

Or. en

Predlog spremembe 803
Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 3 – točka (c) – točka (iii) 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 3 – novi odstavek 2 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naprave za sušenje ali žganje mavca ali za 
proizvodnjo mavčnih plošč in drugih 
mavčnih proizvodov, pri katerih obratujejo 
kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno 
močjo nad 20 MW

Naprave za sušenje ali žganje mavca ali za 
proizvodnjo mavčnih plošč in drugih 
mavčnih proizvodov ter katerih koli 
nadomestnih gradbenih proizvodov, pri 
katerih obratujejo kurilne naprave z 
nazivno vhodno toplotno močjo nad 20 
MW

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili težavam zaradi nepravične konkurence med gradbenimi proizvodi, ki jih 
lahko nadomestijo mavčni proizvodi, vključeni v sistem trgovanja z emisijami. 
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Predlog spremembe 804
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – stolpec 1 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – nova vrsta 1 – vrstica 6 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodnja osnovnih organskih kemikalij
s krekingom, reformingom, delno ali polno 
oksidacijo ali s podobnimi procesi s 
proizvodno zmogljivostjo nad 100 ton na 
dan

Proizvodnja etilov in propilov s krekingom 
ali reformingom s proizvodno 
zmogljivostjo nad 100 ton na dan

Or. de

Obrazložitev

Opredelitve morajo biti čim bolj jasne, da jih države članice ne bi različno razlagale.

Predlog spremembe 805
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – stolpec 1 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – nova vrsta 1 – vrstica 7 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodnja vodika (H2) in sinteznega 
plina z reformingom ali delno oksidacijo s 
proizvodno zmogljivostjo nad 25 ton na 
dan

Proizvodnja vodika (H2) in sinteznega 
plina z reformingom s proizvodno 
zmogljivostjo nad 25 ton na dan

Or. de

Obrazložitev

Opredelitve morajo biti čim bolj jasne, da jih države članice ne bi različno razlagale.
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Predlog spremembe 806
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4  
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – nova vrsta 1 – vrstica 7 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodnja vodika (H2) in sinteznega 
plina z reformingom ali delno oksidacijo s 
proizvodno zmogljivostjo nad 25 ton na 
dan

Proizvodnja vodika (H2) in sinteznega 
plina z reformingom ali delno oksidacijo
metana s proizvodno zmogljivostjo nad 25 
ton na dan

Or. en

Obrazložitev

Tehnična pojasnitev.

Predlog spremembe 807
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – nova vrsta 1 – vrstica 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metan (CH4), ki nastaja v aktivnih 
rudnikih premoga in se adsorbira na 
notranjo strukturo premoga kot prost plin 
v porah premoga ali v plasteh kamnin, ki 
se dotikajo premogovnih slojev kot 
posledica premogovnih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Emisije iz tega sektorja predstavljajo 7,9 % misij metana v EU-25, kar je enako 0,7 % emisij 
toplogrednih plinov v EU-25. 
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Predlog spremembe 808
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – nova vrsta 2 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zajemanje, prevoz in geološko 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov

Zajemanje, prevoz in geološko 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov

Naprave za zajemanje toplogrednih plinov 
za namene prenosa in geološkega 
shranjevanja na kraju shranjevanja, ki ga 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES

Naprave za zajemanje toplogrednih plinov 
za namene prenosa in geološkega 
shranjevanja na kraju shranjevanja, ki ga 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES razen 
dodatnega pridobivanja ogljikovodika

Cevovodi za prenos toplogrednih plinov za 
geološko shranjevanje na kraju 
shranjevanja, ki ga dovoljuje Direktiva 
xxxx/xx/ES

Cevovodi za prenos toplogrednih plinov za 
geološko shranjevanje na kraju 
shranjevanja, ki ga dovoljuje Direktiva 
xxxx/xx/ES razen dodatnega pridobivanja 
ogljikovodika

Kraji shranjevanja za geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, ki jih 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES

Kraji shranjevanja za geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, ki jih 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES razen 
dodatnega pridobivanja ogljikovodika

Or. en

Predlog spremembe 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – nova vrsta 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Zajemanje, prevoz in geološko 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov 
Naprave za zajemanje toplogrednih plinov 
za namene prenosa in geološkega 

Vsi toplogredni plini iz Priloge II
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shranjevanja na kraju shranjevanja, ki ga 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES
Cevovodi za prenos toplogrednih plinov za 
geološko shranjevanje na kraju 
shranjevanja, ki ga dovoljuje Direktiva 
xxxx/xx/ES

Vsi toplogredni plini iz Priloge II

Kraji shranjevanja za geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, ki jih 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES

Vsi toplogredni plini iz Priloge II

Predlog spremembe

Zajemanje, prevoz in geološko 
shranjevanje emisij ogljikovega dioksida 
Naprave za zajemanje ogljikovega 
dioksida za namene prenosa in 
geološkega shranjevanja na kraju 
shranjevanja, ki ga dovoljuje Direktiva 
xxxx/xx/ES

Ogljikov dioksid 

Cevovodi za prenos ogljikovega dioksida 
za geološko shranjevanje na kraju 
shranjevanja, ki ga dovoljuje Direktiva 
xxxx/xx/ES

Ogljikov dioksid 

Kraji shranjevanja za geološko 
shranjevanje ogljikovega dioksida, ki jih 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES

Ogljikov dioksid 

Or. en

Obrazložitev

Posebno poročilo Medvladnega foruma o podnebnih spremembah o zajemanju in 
shranjevanju ogljika in večina do danes opravljenih pilotskih študij se nanaša izključno na 
CO2. To je edini plin, za katerega je mogoče znanstveno dokazati, da nima negativnega vpliva 
na neokrnjenost kraja shranjevanja in ne predstavlja velike nevarnosti za okolje. Zato 
menimo, da je treba zajemanje in shranjevanje omejiti na CO2. Poleg tega menimo, da je 
treba besedilo popolnoma uskladiti z besedilom predloga direktive o zajemanju in 
shranjevanju ogljika. Ta predlog se nanaša le na shranjevanje CO2.
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Predlog spremembe 810
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – nova vrsta 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Zajemanje, prevoz in geološko 
shranjevanje emisij toplogrednih plinov
Naprave za zajemanje toplogrednih plinov 
za namene prenosa in geološkega 
shranjevanja na kraju shranjevanja, ki ga 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES

Vsi toplogredni plini iz Priloge II

Cevovodi za prenos toplogrednih plinov za 
geološko shranjevanje na kraju 
shranjevanja, ki ga dovoljuje Direktiva 
xxxx/xx/ES

Vsi toplogredni plini iz Priloge II

Kraji shranjevanja za geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, ki jih 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES

Vsi toplogredni plini iz Priloge II

Predlog spremembe

Zajemanje, prevoz in geološko 
shranjevanje emisij ogljikovega dioksida
Naprave za zajemanje ogljikovega 
dioksida za namene prenosa in 
geološkega shranjevanja na kraju 
shranjevanja, ki ga dovoljuje Direktiva 
xxxx/xx/ES

Ogljikov dioksid

Cevovodi za prenos ogljikovega dioksida 
za geološko shranjevanje na kraju 
shranjevanja, ki ga dovoljuje Direktiva 
xxxx/xx/ES

Ogljikov dioksid

Kraji shranjevanja za geološko 
shranjevanje ogljikovega dioksida, ki jih 
dovoljuje Direktiva xxxx/xx/ES

Ogljikov dioksid

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi tehnologije za zajemanje in shranjevanje ogljika navadno nastajajo emisije CO2.
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Nadzora ni treba po nepotrebnem razširjati.

Predlog spremembe 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 a (novo) 
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – vrsta 4 ("druge dejavnosti") – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) „Druge dejavnosti“ se nadomesti z:
Industrijski obrati za proizvodnjo

(a) papirne kaše iz lesa ali drugih 
vlaknatih materialov, vključno s 
kurilnimi napravami z nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MW 
(b) papirja in lepenke s proizvodno 
zmogljivostjo nad 20 ton dnevno, pri 
kateri se uporabljajo kurilne naprave 
z nazivno vhodno toplotno močjo nad 
20 MW

Or. en

Obrazložitev

Podobna obravnava za obrate v vseh sektorjih iz Priloge 1. Komisija je spremembe vnesla 
zgolj za novo dodane kategorije, pozabila pa je na obstoječe sektorje, ki so v Prilogi I že 
imenovani. To se bolje navezuje na opredelitev proizvajalcev energije in jasno usklajuje 
obstoječe pristope držav članic.

Predlog spremembe 812
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 a (novo) – stolpec 1
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela – nova vrsta 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Doda se naslednja vrsta dejavnosti:
„Proizvodni postopki z intenzivno porabo 
električne energije
Proizvodnja klora, natrijevega hidroksida, 
kalijevega hidroksida in alkoholatov z 
elektrolizo
Proizvodnja fluorovodikove kisline z 
elektrolizo
Proizvodnja plinov s separacijo zraka
Proizvodnja kalcijevega karbida v 
električnih pečeh
Proizvodnja vodikovega peroksida
Proizvodnja polikristalnega silicija
Proizvodnja poligranularnega ogljika in 
grafita“

Or. de

Predlog spremembe 813
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Direktivi 2003/87/ES se doda Priloga Ia:

„PRILOGA Ia

Seznam energetsko intenzivnih panog z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2

Proizvodnja apna
Proizvodnja cementa
Železarstvo in jeklarstvo
Proizvodnja keramike
Proizvodnja kemikalij
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Proizvodnja gline
Proizvodnja stekla
Proizvodnja celuloze in papirja”*
* Vse panoge določita Parlament in Svet 
pred sprejetjem te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je veliko sektorjev energetsko intenzivne panoge izpostavljenih tveganju 
povečanja emisij CO2. Pojasniti pa je treba tudi, kateri sektorji niso izpostavljeni tveganju 
povečanja emisij CO2 in imajo možnost prenosa stroškov. To na primer velja za rafinerije.

Predlog spremembe 814
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Direktivi 2003/87/ES se doda Priloga Ia:

„PRILOGA Ia

Seznam energetsko intenzivnih panog z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2

Proizvodnja cementa
Proizvodnja keramike
Proizvodnja kemikalij
Proizvodnja gline
Proizvodnja stekla
Železarstvo in jeklarstvo
Proizvodnja apna
Proizvodnja celuloze in papirja“*
* Vse panoge določita Parlament in Svet 
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pred sprejetjem te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Priloga, ki jo uvaja člen 3 v (novo), da se naštejejo panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga Ia:

„PRILOGA Ia
Seznam energetsko intenzivnih panog z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2

Železarstvo in jeklarstvo
Livarne
Proizvodnja cementa
Papirna industrija
Proizvodnja umetnih gnojil
Proizvodnja baznih kemikalij in 
petrokemičnih izdelkov
…*“
* panoge, ki jih določita Parlament in 
Svet pred sprejetjem te direktive.

Or. pl

Obrazložitev

V prilogi, uvedeni na podlagi novega člena 3w, morajo biti naštete panoge, izpostavljene 
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visokemu tveganju povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 816
Irena Belohorská

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Direktivi 2003/87/ES se doda Priloga Ia:

„PRILOGA Ia
Seznam energetsko intenzivnih panog z 

visokim tveganjem povečanja emisij CO2

Proizvodnja cementa
Proizvodnja keramike
Proizvodnja kemikalij
Proizvodnja gline
Proizvodnja stekla
Železarstvo in jeklarstvo
Proizvodnja apna
Proizvodnja celuloze in papirja“*
* Vse panoge določita Parlament in Svet 
pred sprejetjem te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Priloga, ki jo uvaja člen 3 w (novo), da se naštejejo panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2.



AM\735438SL.doc 25/33 PE409.701v01-00

SL

Predlog spremembe 817
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Direktivi 2003/87/ES se doda Priloga Ia:

„Priloga Ia
Minimalne zahteve za mednarodni 

sporazum
Mednarodni sporazum, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, ali mednarodni 
sporazum za posamezne sektorje o takih 
industrijskih panogah, mora izpolnjevati 
vsaj naslednja merila, da bi ustvaril enake 
konkurenčne pogoje za naprave v takšnih 
industrijskih panogah:
(i) udeležba držav, ki predstavljajo 
kritično maso najmanj 85 % proizvodnje,
(ii) enaki cilji emisij CO2,
(iii) podobni sistemi za zmanjšanje emisij 
z enakim učinkom, ki jih zahtevajo vse 
sodelujoče države ali države z drugačnimi
cilji emisij CO2 v sektorjih, ki so zajeti v 
sistemu Skupnosti,
(iv) za konkurenčne materiale morajo 
veljati enake omejitve, pri tem pa je treba 
upoštevati vidike življenjskega cikla,
(v) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja.“

Or. en

Obrazložitev

Ta priloga mora biti osredinjena na opredelitev ustreznih ukrepov za spoprijemanje s 
tveganjem povečanja emisij CO2, do katerega lahko pride v nekaterih sektorjih kljub obstoju 
mednarodnega sporazuma, ki izpolnjuje merila, določena v Prilogi 1b novo.
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Predlog spremembe 818
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga Ia:

„Priloga Ia
Pogoji za mednarodni sporazum

Mednarodni sporazum, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, ali mednarodni sporazum za 
posamezne sektorje o takih industrijskih 
panogah, mora izpolnjevati vsaj naslednja 
merila, da bi ustvaril enake konkurenčne 
pogoje za naprave v takšnih industrijskih 
panogah:
a) udeležba držav, ki predstavljajo kritično 
maso proizvodnje,
b) enaki cilji emisij CO2 z enakim 
učinkom do najkasneje leta 2020 za vse 
sodelujoče države in
c) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja emisij. 
Poleg tega:
a) je treba v državah z drugačnimi cilji 
emisij CO2 do najkasneje leta 2020 uvesti 
ukrepe z enakim učinkom za panoge, ki so 
v Evropski uniji zajete v sistemu trgovanja 
z emisijami;
b) Evropska unija mora izvajati ukrepe, 
da bi vključila uvoznike proizvodov iz 
držav, ki niso zajete v mednarodnem 
sporazumu;
c) materiali, konkurenčni s tistimi, ki jih 
proizvajajo energetsko intenzivne 
industrijske panoge, morajo biti predmet 
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enakih omejitev, pri tem pa je treba 
upoštevati vidike življenjskega cikla.“

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi pomembnih učinkov, ki jih bo sprožil mednarodni sporazum in njegovo izvajanje, je za 
zagotovitev pravne in ekonomske gotovosti bistveno, da se opredelijo pogoji, ki jih mora tak 
mednarodni sporazum vsebovati, da bi zagotovil enake konkurenčne pogoje kot za panoge, 
vključene v sistem EU za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 819
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Direktivi 2003/87/ES se doda Priloga Ia:

„Priloga Ia
Minimalni elementi mednarodnega 

sporazuma za omejitev tveganja 
povečanja emisij CO2

(a) Mednarodni sporazum, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, ali mednarodni 
sporazum za posamezne sektorje glede 
takih industrijskih panog, mora 
izpolnjevati vsaj naslednja merila, da bi 
ustvaril enake konkurenčne pogoje za 
naprave v takšnih industrijskih panogah:
(i) udeležba držav, ki predstavljajo kritično 
maso proizvodnje; in
(ii) enaki cilji emisij CO2 z enakim učinkom 
do najkasneje leta 2020, naloženi vsem 
sodelujočim državam; in
(iii) učinkovit mednarodni sistem 
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spremljanja in preverjanja. 
(b) Poleg teh ukrepov:
(i) je treba v državah z drugačnimi cilji 
emisij CO2 najkasneje do leta 2020 ukrepe z 
enakim učinkom naložiti sektorjem, ki so v 
Evropski uniji zajeti v sistem Skupnosti;
(ii) mora EU izvajati ukrepe, da bi vključila 
uvoznike iz držav, ki niso zajete v tem 
sporazumu“.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pomembnih učinkov, ki jih bo sprožil mednarodni sporazum in njegovo izvajanje, je 
bistveno zagotoviti pravno in ekonomsko gotovost, da se opredelijo potrebne zahteve, ki jih 
mora tak mednarodni sporazum vsebovati, da bi lahko zagotovil enake konkurenčne pogoje 
kot za sektorje, vključene v sistem trgovanja Skupnosti.

Predlog spremembe 820
Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Direktivi 2003/87/ES se doda Priloga Ia:

„Priloga I a
Minimalni elementi mednarodnega 

sporazuma za omejitev povečanja emisij 
CO2

(a) Mednarodni sporazum, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske panoge, 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, ali mednarodni sporazum za 
posamezne sektorje glede takih industrijskih 
panog, mora izpolnjevati vsaj naslednja 
merila, da bi ustvaril enake konkurenčne 
pogoje za naprave v takšnih industrijskih 
panogah:
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(i) udeležba držav, ki predstavljajo kritično 
maso proizvodnje; in
(ii) enaki cilji emisij CO2 z enakimi učinki, 
naloženi vsem sodelujočim državam 
najkasneje do leta 2020; ter
(iii) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja. 
(b) Poleg teh ukrepov:
(i) je treba v državah z drugačnimi cilji emisij 
CO2 najkasneje do leta 2020 ukrepe z 
enakim učinkom naložiti sektorjem, ki so v 
Evropski uniji zajeti v sistem Skupnosti;
(ii) mora EU izvajati ukrepe, da bi vključila 
uvoznike iz držav, ki niso zajete v tem 
sporazumu“.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pomembnih učinkov, ki jih bo sprožil mednarodni sporazum in njegovo izvajanje, je 
bistveno zagotoviti pravno in ekonomsko gotovost, da se opredelijo potrebne zahteve, ki jih 
mora tak mednarodni sporazum vsebovati, da bi lahko zagotovil enake konkurenčne pogoje 
kot za sektorje, vključene v sistem trgovanja Skupnosti.

Predlog spremembe 821
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2003/87/ES
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga IIa:

črtano

„PRILOGA IIa
Povišanje odstotka pravic, ki bodo dane 
na dražbo, po posameznih državah 
članicah v skladu s členom 10(2)(a) za 
namene solidarnosti in rasti v Skupnosti, 
da se zmanjša emisije in prilagodi na 
vplive podnebnih sprememb
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Delež države 
članice

Belgija 10 %

Bolgarija 53 %

Češka 31 %

Estonija 42 %

Grčija 17 %

Španija 13 %

Italija 2 %

Ciper 20 %

Latvija 56 %

Litva 46 %

Luksemburg 10 %

Madžarska 28 %

Malta 23 %

Poljska 39 %

Portugalska 16 %

Romunija 53 %

Slovenija 20 %

Slovaška 41 %

Švedska 10 %

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 822
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II
Direktiva 2003/87/ES
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA II
Direktivi 2003/87/ES se doda naslednja 
Priloga IIa:

črtano

ANNEX IIa
Povišanje odstotka pravic, ki bodo dane 
na dražbo, po posameznih državah 
članicah v skladu s členom 10(2)(a) za 
namene solidarnosti in rasti v Skupnosti, 
da se zmanjša emisije in prilagodi na 
vplive podnebnih sprememb

Belgija 10 %
Bolgarija 53 %
Češka 31 %
Estonija 42 %
Grčija 17 %
Španija 13 %
Italija 2 %
Ciper 20 %
Latvija 56 %
Litva 46 %
Luksemburg 10 %
Madžarska 28 %
Malta 23 %
Poljska 39 %
Portugalska 16 %
Romunija 53 %
Slovenija 20 %
Slovaška 41 %
Švedska 10 %

Or. en
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(V povezavi s predlogom spremembe 9 člena 10)

Obrazložitev

Ni razloga, da bi vprašanja kohezijske politike vključevali v sistem EU za trgovanje z 
emisijami.

Predlog spremembe 823
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga II b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIb
Direktivi 2003/87/ES se doda Priloga IIb:

„Priloga IIb
Načela dražbe

Načelo 1
Racionalno oblikovanje cen 
emisij/energije
Načelo 2
Stopnjevanje obremenitve v časovnem 
obdobju
Načelo 3
Preprečevanje povečanja emisij CO2
Načelo 4
Podpiranje soproizvodnje 
Načelo 5
Varovanje pred spodkopavanjem ciljev 
emisij z oznako „nizke emisije“ 

Načelo 6
Vsaka pravica mora biti povezana z 
določeno obveznostjo, torej mora biti 
pravica do emisij povezana z obvezno 
proizvodnjo energije 
Načelo 7
Enaki konkurenčni pogoji, kar pomeni 
omejitev subjektov, ki so upravičeni do 
sodelovanja na dražbi na upravljavce 
znotraj določene države (domače dražbe) 
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ali vsaj znotraj skupine držav s podobno 
karbonizacijo
Načelo 8
Oblikovanje najmanjše vrednosti s 
postopnim dviganjem cene pravic do 
emisij kot začetne nakupne cene (rezervna 
cena) na dražbah, začenši z 20 EUR/tCO2
leta 2013; cena bi se vsako leto dvignila za 
5 EUR, tako da bi leta 2020 znašala 
55 EUR/tCO2.
Načelo 9
Oblikovanje največje vrednosti, s 
postopnim dviganjem cene pravic do 
emisij kot postopno rastoče kazni, začenši 
s 30 EUR/tCO2 leta 2013; cena se bi vsako 
leto dvignila za 5 EUR, tako da bi leta 
2020 znašala 55 EUR/tCO2.“

Or. en

Obrazložitev

Sedanje izkušnje iz trgovanja s pravicami sheme trgovanja z emisijami kažejo, da so bile cene 
podvržene precejšnjim nihanjem. Tako velika nestalnost pomeni večje tveganje za naložbe in 
je torej velika ovira za odločitve v zvezi z njimi, kar lahko posebej škoduje energetskemu 
sektorju, ki močno potrebuje tehnološko posodobitev, da bi lahko dosegel cilje emisij. Nujno 
je potreben mehanizem, ki bi zmanjšal možni obseg nihanj cen sheme trgovanja z emisijami,
zlasti v zgodnjih fazah dražbe.
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