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Predlog spremembe 7
Martin Callanan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklep 1/CMP.825 spreminja pravila za 
določitev upravičenosti do sodelovanja v 
prožnih mehanizmih v okviru Kjotskega 
protokola. Prav tako opredeljuje tudi 
omejitve, ki se nanašajo na enote, 
prenesene iz prvega ciljnega obdobja v 
drugega, vključno z zahtevo, naj vsaka 
pogodbenica vzpostavi rezervo presežka 
prejšnjega obdobja. Poleg tega navedeni 
sklep določa dajatev v višini 2 % deleža 
prihodkov od prvih mednarodnih prenosov 
enot dodeljene količine (AAU) in izdaje 
enot zmanjšanja emisij (ERU) za projekte 
skupnega izvajanja takoj po pretvorbi AAU 
ali enot za odstranitev (RMU), ki so jih 
prej imele pogodbenice, v ERU. Trenutno 
potekajo pogajanja o nadaljnjih pravilih za 
izvajanje drugega obdobja Kjotskega 
protokola.

(5) Sklep 1/CMP.825 spreminja pravila za 
določitev upravičenosti do sodelovanja v 
prožnih mehanizmih v okviru Kjotskega 
protokola. Prav tako opredeljuje tudi 
omejitve, ki se nanašajo na enote, 
prenesene iz prvega ciljnega obdobja v 
drugega, vključno z zahtevo, naj vsaka 
pogodbenica vzpostavi rezervo presežka 
prejšnjega obdobja. Poleg tega navedeni 
sklep določa dajatev v višini 2 % deleža 
prihodkov od prvih mednarodnih prenosov 
enot dodeljene količine (AAU) in izdaje 
enot zmanjšanja emisij (ERU) za projekte 
skupnega izvajanja takoj po pretvorbi AAU 
ali enot za odstranitev (RMU), ki so jih 
prej imele pogodbenice, v ERU. Trenutno 
v okviru Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja potekajo 
pogajanja o nadaljnjih pravilih za izvajanje 
drugega obdobja Kjotskega protokola, ki 
ga bo treba, ko bo potrjen, izvajati z 
delegiranimi akti.

__________________ __________________
25 Sklep 1/CMP.8, sprejet na Konferenci 
pogodbenic kot sestanku pogodbenic 
Kjotskega protokola, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1

25 Sklep 1/CMP.8, sprejet na Konferenci 
pogodbenic kot sestanku pogodbenic 
Kjotskega protokola, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da vsa pravila še niso bila končno določena, kar bi 
lahko vplivalo na uporabo prenesene zakonodaje. V okviru Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja še vedno potekajo pogajanja o podrobnih tehničnih pravilih v 
zvezi z drugim obdobjem Kjotskega protokola. S sprejetjem zakonodaje ne moremo čakati na 
zaključek pogajanj, saj do dogovora ne more priti pred konferenco pogodbenic v Limi 
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leta 2014, kar bi pomenilo, da Unija in države članice ne bi imele dovolj časa za izpolnitev 
svojih zavez do številnih postopkov iz Protokola za prvo četrtletje leta 2015.

Predlog spremembe 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Na naslednji konferenci o podnebnih 
spremembah v Limi decembra 2014 bi 
bilo treba sprejeti ustrezna mednarodna 
pravila o obračunavanju emisij in 
napredku pri uresničevanju zavez. 
Komisija bi si morala v sodelovanju z 
državami članicami in tretjimi državami 
prizadevati, da bodo na podnebni 
konferenci v Limi uradno sprejeta pravila 
obračunavanja iz Kjotskega protokola. Ta 
pravila bi se morala odražati v izvajanju 
registra Unije in delegiranih aktov, ki jih 
predvideva ta Uredba.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe spreminja / nadomešča poročevalčev predlog spremembe 5 (uvodna 
izjava 5b).

Predlog spremembe 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Zaradi znatnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v Uniji, ki so 
posledica podnebnih politik in 
gospodarskih razmer, bo prišlo do 
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znatnega presežka AAU, CER in ERU na 
računih Unije in držav članic v drugem 
ciljnem obdobju Kjotskega protokola. V 
skladu s sklepom 1/CMP.8, ki od 
pogodbenic zahteva, da do leta 2014 
popravijo svoje zaveze za zmanjšanje 
emisij v drugem ciljnem obdobju, bi Unija 
in države članice morale razveljaviti 
številne enote, da bi se njihovo število 
uskladilo s predvidenimi dejanskimi 
emisijami, in najmanj s stroškovno 
učinkovitim predvidenim napredovanjem 
pri zmanjšanju domačih emisij v smeri 
podnebnega cilja Unije do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 10
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za vzpostavitev skladnih pravil za 
zagotavljanje tehničnega izvajanja 
Kjotskega protokola v Uniji po letu 2012, 
omogočanje učinkovitega delovanja 
skupnega izpolnjevanja obveznosti Unije, 
njenih držav članic in Islandije ter za 
zagotovitev uskladitve tega delovanja z 
delovanjem sistema EU ETS in odločbo o 
porazdelitvi prizadevanj, bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
PDEU. Komisija bi pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov morala zagotoviti 
njihovo skladnost z mednarodno 
dogovorjenimi zahtevami glede 
obračunavanja, pogoji skupnega 
izpolnjevanja iz Sklepa [...] in ustrezno 
zakonodajo Unije –

(6) Za vzpostavitev skladnih pravil za 
zagotavljanje tehničnega izvajanja 
Kjotskega protokola v Uniji po letu 2012, 
omogočanje uspešnega in učinkovitega 
delovanja skupnega izpolnjevanja 
obveznosti Unije, njenih držav članic in 
Islandije ter za zagotovitev uskladitve tega 
delovanja z delovanjem sistema EU ETS in 
odločbo o porazdelitvi prizadevanj, bi bilo 
treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
PDEU. Komisija bi pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov morala zagotoviti 
njihovo skladnost z mednarodno 
dogovorjenimi zahtevami glede 
obračunavanja, pogoji skupnega 
izpolnjevanja iz Sklepa [...] in ustrezno 
zakonodajo Unije –

Or. en
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Predlog spremembe 11
Martin Callanan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za vzpostavitev skladnih pravil za 
zagotavljanje tehničnega izvajanja
Kjotskega protokola v Uniji po letu 2012, 
omogočanje učinkovitega delovanja 
skupnega izpolnjevanja obveznosti Unije, 
njenih držav članic in Islandije ter za 
zagotovitev uskladitve tega delovanja z 
delovanjem sistema EU ETS in odločbo o 
porazdelitvi prizadevanj, bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
PDEU. Komisija bi pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov morala zagotoviti 
njihovo skladnost z mednarodno 
dogovorjenimi zahtevami glede 
obračunavanja, pogoji skupnega 
izpolnjevanja iz Sklepa [...] in ustrezno 
zakonodajo Unije –

(6) Za zagotavljanje tehničnega izvajanja 
drugega ciljnega obdobja Kjotskega 
protokola v Uniji po letu 2012, 
omogočanje učinkovitega delovanja 
skupnega izpolnjevanja obveznosti Unije, 
njenih držav članic in Islandije ter za 
zagotovitev usklajenosti tega delovanja z 
delovanjem sistema EU ETS in odločbo o 
porazdelitvi prizadevanj, bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
PDEU. Komisija bi se morala med 
pripravami ustrezno posvetovati z 
državami članicami, vključno s 
posvetovanji na ravni izvedencev. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način. Komisija bi pri pripravi in sestavi 
delegiranih aktov morala zagotoviti 
njihovo skladnost z mednarodno 
dogovorjenimi zahtevami glede 
obračunavanja, pogoji skupnega 
izpolnjevanja iz Sklepa [...] in ustrezno 
zakonodajo Unije –

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se poudari, kako nujno je, da se Komisija pri izvajanju nove 
zakonodaje po potrebi posvetuje s strokovnjaki, in se poleg tega še bolj jasno opredeli 
besedilo o skupnem dogovoru o delegiranih aktih.
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Predlog spremembe 12
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (EU) št. 525/2013 
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisiji se podeli tudi pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25, da se prek registrov Unije in 
držav članic zagotovi tehnično izvajanje 
Kjotskega protokola, omogoči učinkovito 
delovanje skupnega izpolnjevanja 
obveznosti Unije, držav članic in Islandije 
ter zagotovi skladnost tega delovanja z 
delovanjem iz Direktive 2003/87/ES in 
Odločbe 406/2009/ES, vključno s:

5. Komisiji se podeli tudi pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25, da se prek registrov Unije in 
držav članic zagotovi tehnično izvajanje 
Kjotskega protokola, omogoči uspešno in 
učinkovito delovanje skupnega 
izpolnjevanja obveznosti Unije, držav 
članic in Islandije ter zagotovi skladnost 
tega delovanja z delovanjem iz Direktive 
2003/87/ES in Odločbe 406/2009/ES, 
vključno s:

Or. en


