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Predlog spremembe 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Predlog sklepa
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Predlog sklepa
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Evropske komisije o zamiku bremena na konec obdobja bi posegel v predhodno 
vzpostavljen tržni mehanizem ter omajal predvidljivost in verodostojnost sistema za trgovanje 
z emisijami. Poleg tega je v trenutni gospodarski krizi nesprejemljivo nalagati evropskim 
državljanom dodatne stroške za energijo. Prav tako pomeni to grožnjo za našo industrijo, ki 
je na svetovnem trgu že zdaj nekonkurenčna.

Predlog spremembe 10
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog črtano
SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA
o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi 
pojasnitve določb glede časovnega načrta 
za prodajo pravic do emisije toplogrednih 
plinov na dražbi
(Besedilo velja za EGP)

Or. el

Obrazložitev

Namen sistema za trgovanje z emisijami je zmanjšanje emisij in ne določanje cen. V obdobju 
recesije Komisija posega neposredno na trg proti industriji in potrošnikom sončne energije. 
Po navedbah ministrstva za energijo in podnebne spremembe v Združenem kraljestvu bi bil 
prihodek, zbran z umikom 900 Mt pravic, v primeru gospodarsko šibkejših držav članic 
nesorazmeren. Obremenitev kot odstotek BDP bi bila višja v Bolgariji, Estoniji, Romuniji, 
Republiki Češki, na Slovaškem, v Litvi in Grčiji.

Predlog spremembe 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Predlog sklepa
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju pogodbe o delovanju 
Evropske unije, in zlasti člena 192(1) 
pogodbe,

ob upoštevanju pogodbe o delovanju 
Evropske unije, in zlasti člena 192(2) 
pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Spreminjanje časovnega načrta delovanja trga pomembno vpliva na izbiro držav članic med 
različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove oskrbe z energijo. Ustrezna pravna 
podlaga bi moral biti člen 192(2) PDEU.
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Predlog spremembe 12
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 10(4) Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o 
spremembi Direktive Sveta 96/61/ES ne 
določa, na kakšen način se količine pravic 
do emisije toplogrednih plinov, ki bodo 
prodane na dražbi, razdelijo v trgovalnem 
obdobju.

črtano

Or. el

Predlog spremembe 13
Romana Jordan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 10(4) Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o 
spremembi Direktive Sveta 96/61/ES ne 
določa, na kakšen način se količine pravic 
do emisije toplogrednih plinov, ki bodo 
prodane na dražbi, razdelijo v trgovalnem 
obdobju.

(1) Člen 10(4) Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o 
spremembi Direktive Sveta 96/61/ES ne 
določa, na kakšen način se količine pravic 
do emisije toplogrednih plinov, ki bodo 
prodane na dražbi, razdelijo v trgovalnem 
obdobju. Člen 9 Direktive 2003/87/ES 
določa, da se mora količina pravic 
linearno zmanjševati za faktor 1,74 % v 
primerjavi s povprečno letno skupno 
količino pravic, ki jo izdajo države
članice.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi znova vzpostavili verodostojnost sistema za trgovanje z emisijami kot tržno osnovanega 
sistema, mora biti jasno, da je kakršen koli zamik na konec obdobja lahko le enkraten in 
izjemen ukrep.

Predlog spremembe 14
Holger Krahmer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V skladu s členom 2(b) Sklepa Sveta 
1999/468/ES se lahko regulativni 
postopek uporabi samo za spreminjanje 
nebistvenih določb osnovnega pravnega 
akta. V skladu s členom 9 
Direktive 2003/87/ES Komisija na letni 
ravni določa absolutno količino pravic za
celotno Skupnost. Komisija nima 
diskrecijske pravice v zvezi z absolutno 
količino pravic. Člen 10 
Direktive 2003/87/ES določa prodajo 
pravic na dražbi glede na absolutno 
količino, opredeljeno v skladu s 
postopkom iz člena 9 
Direktive 2003/87/ES. Proces prodaje na 
dražbi je namenjen spreminjanju 
nebistvenih določb direktive. Predlog 
Komisije za spremembo zadnjega stavka 
člena 10(4)(1) Direktive 2003/87/ES – tj. 
določitev ustreznih popravkov za letne 
količine pravic za trgovanje z emisijami za 
prodajo na dražbi v letih 2013–2020 – je 
poseg v osnovne zahteve, določene v 
členu 9 Direktive 2003/87/ES. Takšni 
posegi se lahko določijo samo v rednem 
zakonodajnem postopku in jih ni mogoče 
obravnavati kot nebistvene prilagoditve 
osnovnega pravnega akta. Zato takšnih 
popravkov ni mogoče narediti v postopku 
komitologije (regulativnem postopku s 
pregledom), kot predlaga Komisija; zanje 
je potreben zakonodajni akt Evropskega 
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parlamenta in Sveta na predlog Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Kakršna koli sprememba časovnega načrta bi bila zaradi morebitnega vpliva na cene 
certifikatov bistvena sprememba osnovnega pravnega akta, kot je ugotovljeno v sorazmerni 
oceni učinka, ki spreminja Uredbo (EU) št. 1031/2010.

Predlog spremembe 15
Holger Krahmer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Evropski sistem za trgovanje z 
emisijami je bil oblikovan v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES z namenom, da bi 
pospešil zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov na stroškovno in ekonomsko 
učinkovit način.

Or. en

Obrazložitev

Sistem trgovanja z zgornjo omejitvijo omogoča, da se na stroškovno učinkovit način dosežejo 
zastavljeni cilji glede zmanjševanja emisij. Zmanjševanje emisij zagotavlja zgornja omejitev, 
ne cena.

Predlog spremembe 16
Holger Krahmer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Komisija v sporočilu z naslovom 
„Močnejša evropska industrija za rast in 
oživitev gospodarstva“ (COM(2012)0582) 
opozarja, da „cenovno sprejemljiv in 
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zanesljiv dostop do energije in surovin 
postaja vse pomembnejši, saj predstavlja 
znaten del stroškov v mnogih industrijah“ 
ter da „[so] tudi cene elektrike v Evropi v 
povprečju višje kot v drugih razvitih 
državah, kot so ZDA, Kanada, Mehika in 
Koreja, ta razlika v cenah pa se je v 
zadnjem desetletju še povečala“. V 
sporočilu zaključuje, da „ [bi bilo zato 
treba] pri opredelitvi prihodnje energetske 
politike skrbno preučiti vpliv na cene 
energije v Evropi“.

Or. en

Obrazložitev

Sistem trgovanja z zgornjo omejitvijo omogoča, da se na stroškovno učinkovit način dosežejo 
zastavljeni cilji glede zmanjševanja emisij. Zmanjševanje emisij zagotavlja zgornja omejitev, 
ne cena. Visoke cene zgolj izkrivljajo gospodarstvo in ogrožajo konkurenčnost evropske 
industrije.

Predlog spremembe 17
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi pravne varnosti in tržne 
predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da 
lahko za zagotovitev ustreznega delovanja 
trga Komisija v izjemnih okoliščinah 
prilagodi časovni načrt dražb v skladu s 
členom 10(4) Direktive 2003/87/ES.

črtano

Or. el

Obrazložitev

Namen sistema za trgovanje z emisijami je zmanjšanje emisij in ne določanje cen. V obdobju 
recesije Komisija posega neposredno na trg proti industriji in potrošnikom sončne energije. 
Po navedbah ministrstva za energijo in podnebne spremembe v Združenem kraljestvu bi bil 
prihodek, zbran z umikom 900 Mt pravic, v primeru gospodarsko šibkejših držav članic 
nesorazmeren. Obremenitev kot odstotek BDP bi bila višja v Bolgariji, Estoniji, Romuniji, 
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Republiki Češki, na Slovaškem, v Litvi in Grčiji.

Predlog spremembe 18
Holger Krahmer, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi pravne varnosti in tržne 
predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da
lahko za zagotovitev ustreznega delovanja 
trga Komisija v izjemnih okoliščinah 
prilagodi časovni načrt dražb v skladu s 
členom 10(4) Direktive 2003/87/ES.

(2) Zaradi pravne varnosti in tržne 
predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da za 
zagotovitev ustreznega delovanja trga 
Komisija ne bi smela prilagoditi 
časovnega načrta dražb v skladu s členom 
10(4) Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem za trgovanje z emisijami je bil oblikovan, da bi pospešil zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način. Obstoječi časovni načrt 
prodaje na dražbi prinaša predvidljivost in zagotavlja doseganje ciljev glede zmanjšanja 
emisij CO2 do leta 2020. Kakršna koli prilagoditev časovnega načrta bi resno izkrivila 
pravilno delovanje trga in bila posledično v nasprotju s tržno osnovanimi predpisi sistema za 
trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 19
Romana Jordan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi pravne varnosti in tržne 
predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da 
lahko za zagotovitev ustreznega delovanja 
trga Komisija v izjemnih okoliščinah 
prilagodi časovni načrt dražb v skladu s 
členom 10(4) Direktive 2003/87/ES.

(2) Zaradi pravne varnosti in tržne 
predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da 
lahko za zagotovitev ustreznega delovanja 
trga Komisija v izjemnih okoliščinah 
prilagodi časovni načrt dražb v skladu s 
členom 10(4) Direktive 2003/87/ES, če je 
mogoče tovrsten poseg upravičiti z oceno 
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učinka, iz katere je razvidno tveganje, da 
Unija v okviru svojega sistema do leta 
2020 ne bo dosegla 21-odstotnega 
zmanjšanja emisij glede na raven emisij iz 
leta 2005, ter če poseg nima pomembnega 
vpliva na selitev virov CO2. Komisija bi 
morala imeti možnost za največ eno 
takšno prilagoditev, in sicer le v 
osemletnem obdobju z začetkom 
1. januarja 2013.

Or. en

Obrazložitev

Da bi znova vzpostavili verodostojnost sistema za trgovanje z emisijami kot tržno osnovanega 
sistema, mora biti jasno, da je kakršen koli zamik na konec obdobja lahko le enkraten in 
izjemen ukrep.

Predlog spremembe 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi pravne varnosti in tržne 
predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da 
lahko za zagotovitev ustreznega delovanja 
trga Komisija v izjemnih okoliščinah 
prilagodi časovni načrt dražb v skladu s 
členom 10(4) Direktive 2003/87/ES.

(2) Zaradi pravne varnosti in tržne 
predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da 
lahko za zagotovitev ustreznega delovanja 
trga in preprečitev čezmernega nihanja 
cen Komisija v izjemnih okoliščinah 
prilagodi časovni načrt dražb v skladu s 
členom 10(4) Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 21
Romana Jordan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Če se Komisija odloči, da bo začasno 
zadržala določeno število pravic, bi 
morala zagotoviti, da bo te pravice znova 
uvedla na trg linearno, začenši z letom, ki 
sledi datumu zadevnega posega na trgu.

Or. en

Obrazložitev

„Teoretični“ namen, da se zadrži določeno število pravic v prvih treh letih in se jih znova 
uvede na trg v zadnjih dveh letih, bi bil v nasprotju z določbami člena 9; zato bi bilo treba 
pojasniti, da se po posegu nadaljuje linearno zmanjševanje.

Predlog spremembe 22
Holger Krahmer, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Zastavljeni cilji glede zmanjševanja 
emisij do leta 2020 bodo zaradi omejenega 
števila pravic, ki predstavlja skupno
zgornjo omejitev sistema za trgovanje z 
emisijami, doseženi pri vsaki ceni – celo 
pri 0 EUR za certifikat.

Or. en

Obrazložitev

Sistem trgovanja z zgornjo omejitvijo omogoča, da se na stroškovno učinkovit način dosežejo 
zastavljeni cilji glede zmanjševanja emisij. Zmanjševanje emisij zagotavlja zgornja omejitev, 
ne cena.

Predlog spremembe 23
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Direktivo 2003/87/ES bi bilo zato treba 
ustrezno spremeniti –

črtano

Or. el

Obrazložitev

Namen sistema za trgovanje z emisijami je zmanjšanje emisij in ne določanje cen. V obdobju 
recesije Komisija posega neposredno na trg proti industriji in potrošnikom sončne energije. 
Po navedbah ministrstva za energijo in podnebne spremembe v Združenem kraljestvu bi bil 
prihodek, zbran z umikom 900 Mt pravic, v primeru gospodarsko šibkejših držav članic 
nesorazmeren. Obremenitev kot odstotek BDP bi bila višja v Bolgariji, Estoniji, Romuniji, 
Republiki Češki, na Slovaškem, v Litvi in Grčiji.

Predlog spremembe 24
Romana Jordan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Poleg te spremembe 
Direktive 2003/87/ES bi morala Komisija 
v naslednjo revizijo sistema za trgovanje z 
emisijami vključiti predloge za izvajanje 
bolj dinamičnega pristopa k dodeljevanju 
pravic. Pristop bi moral temeljiti na 
dejanskih proizvodnih dejavnikih in ne na 
zgodovinskih referenčnih obdobjih, ki 
sistemu za trgovanje z emisijami dokazano 
onemogočajo, da bi se ustrezno prilagajal 
gospodarskim vzponom in padcem. Ob 
zagotavljanju zahtevanih absolutnih 
zmanjšanj skozi celotno obdobje bi moral 
sistem dodeljevanja omogočati naknadne 
prilagoditve, da bi se tako izognili potrebi 
po nadaljnjih posegih Komisije zaradi, na 
primer, pretiranega dodeljevanja ali 
neupravičenega pomanjkanja pravic.
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Or. en

Obrazložitev

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Predlog spremembe 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Zaradi skladnosti s stroškovno 
učinkovito potjo do cilja Evropskega 
sveta, da se do leta 2050 doseže 80–95-
odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, je treba prilagoditi linearni faktor 
iz Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Zaradi morebitnih višjih cen 
certifikatov bi bilo treba smernice o 
ukrepih pomoči za določene države v 
okviru sistema za trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov po letu 
2012 (SWD(2012)0130 in 
SWD(2012)0131 – posredne emisije) in 
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merila iz člena 10(a)(14–17) 
Direktive 2009/29/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
(neposredne emisije) pregledati v smislu 
nevarnosti selitve virov CO2 in izkrivljanja 
konkurence med sektorji.

Or. en

Obrazložitev

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Predlog spremembe 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

3a. Za ohranitev pravilnega delovanja
trga bi morala Komisija po potrebi 
predlagati trajne strukturne rešitve, zlasti 
za določanje količine pravic do emisije 
toplogrednih plinov za prodajo na dražbi v 
obdobju 2013–2020, da bi predlagani akt 
začel veljati do junija 2014.

Or. en

Predlog spremembe 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 b (novo)



AM\922728SL.doc 15/23 PE502.103v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Ker je treba ohranjati spodbude 
sistema in ga narediti učinkovitejšega ter 
obnoviti stopnjo ambicioznosti iz časa 
sprejemanja podnebnega svežnja, je treba 
z dražb, ki so predvidene v letih 2015, 
2016 in 2017, trajno umakniti 
1,4 milijarde pravic.

Or. en

Predlog spremembe 29
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 črtano
V prvem pododstavku člena 10(4) 
Direktive 2003/87/ES se doda naslednji 
stavek:
„Komisija za zagotovitev pravilnega 
delovanja trga po potrebi prilagodi 
časovni načrt za vsako obdobje.”

Or. el

Obrazložitev

Namen sistema za trgovanje z emisijami je zmanjšanje emisij in ne določanje cen. V obdobju 
recesije Komisija posega neposredno na trg proti industriji in potrošnikom sončne energije. 
Po navedbah ministrstva za energijo in podnebne spremembe v Združenem kraljestvu bi bil 
prihodek, zbran z umikom 900 Mt pravic, v primeru gospodarsko šibkejših držav članic 
nesorazmeren. Obremenitev kot odstotek BDP bi bila višja v Bolgariji, Estoniji, Romuniji, 
Republiki Češki, na Slovaškem, v Litvi in Grčiji.

Predlog spremembe 30
Sabine Wils
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Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek – 1 (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. V člen 9 se vstavi naslednji odstavek:
„Od leta 2014 naprej je faktor za linearno 
znižanje 3,9 %.“

Or. en

Predlog spremembe 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek – 1 (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. V člen 9 se vstavi naslednji odstavek:
„Od leta 2014 naprej je faktor za linearno 
znižanje 2,5 %.“

Or. en

Predlog spremembe 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek - 1a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. V člen 10 se vstavi naslednji 
odstavek:
„2a. Z enkratnim odstopanjem od 
odstavka 1 se iz količine pravic, ki so 
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predvidene za prodajo na dražbi v letih 
2015, 2016 in 2017 v skladu z 
odstavkom 2(b), trajno umakne 
1,4 milijarde pravic.“

Or. en

Predlog spremembe 33
Romana Jordan

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prvem pododstavku člena 10(4) 
Direktive 2003/87/ES se doda naslednji
stavek:

V prvem pododstavku člena 10(4) 
Direktive 2003/87/ES se dodajo naslednji
stavki:

Or. en

Predlog spremembe 34
Holger Krahmer, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija za zagotovitev pravilnega 
delovanja trga po potrebi prilagodi časovni 
načrt za vsako obdobje.”

„Komisija za zagotovitev pravilnega 
delovanja trga ne prilagodi časovnega 
načrta za vsako obdobje.”

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem za trgovanje z emisijami je bil oblikovan, da bi pospešil zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način. Obstoječi časovni načrt 
prodaje na dražbi prinaša predvidljivost in zagotavlja doseganje ciljev glede zmanjšanja 
emisij CO2 do leta 2020. Kakršna koli prilagoditev časovnega načrta bi resno izkrivila 
pravilno delovanje trga in bila posledično v nasprotju s tržno osnovanimi predpisi sistema za 
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trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 35
Romana Jordan

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija za zagotovitev pravilnega 
delovanja trga po potrebi prilagodi časovni 
načrt za vsako obdobje.”

„Če je iz ocene učinka razvidno, da Unija 
v okviru svojega sistema leta 2020 ne bo 
uresničila zmanjšanja emisij, kot ga 
zahteva ta direktiva, in da je vpliv na 
obrate, ki so v veliki meri izpostavljene 
tveganju selitve virov CO2, omejen, lahko
Komisija po potrebi prilagodi časovni načrt 
za obdobje iz člena 13(1), ki se začne 
1. januarja 2013, za največ 900 milijonov 
pravic. Če Komisija predlaga, da se zadrži 
določeno število pravic, mora zagotoviti, 
da se te pravice znova uvedejo linearno. 
Komisija izvede največ eno tako 
prilagoditev.“

Or. en

Predlog spremembe 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija za zagotovitev pravilnega 
delovanja trga po potrebi prilagodi časovni 
načrt za vsako obdobje.”

„Komisija lahko v izjemnih okoliščinah za 
zagotovitev pravilnega delovanja trga
predlaga prilagoditev časovnega načrta za
obdobje iz člena 13(1), ki se začne 
1. januarja 2013. Komisija predlaga 
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največ eno tako prilagoditev.
Zaradi zagotavljanja predvidljivosti dražb, 
zlasti glede predvidene količine pravic v 
skladu s členom 10(4), so vsakršne 
spremembe, ki vključujejo zmanjšanje 
količine ali dela količine pravic za prodajo 
na dražbi, strogo prepovedane.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili nedvoumnost pravnega okvira, predvidljivost dražb in zaupanje vlagateljev v 
tržno osnovano delovanje sistema EU za trgovanje z emisijami, zlasti kar zadeva količine 
pravic, ki so na voljo za prodajo na dražbi, so vsakršne spremembe količine ali dela količine 
pravic za prodajo na dražbi strogo prepovedane. Kakršen koli poseg v časovni načrt je lahko 
le „tehnične“ narave.

Predlog spremembe 37
Oreste Rossi

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija za zagotovitev pravilnega 
delovanja trga po potrebi prilagodi 
časovni načrt za vsako obdobje.”

„Če je zaradi izrednih razmer potreben 
enkraten poseg v časovni načrt dražb v 
celotnem tretjem obdobju sistema EU za 
trgovanje z emisijami, države članice takoj 
sprejmejo finančne ukrepe za izravnavo 
kratko- in srednjeročnih posrednih 
stroškov v sektorjih, izpostavljenih selitvi 
virov CO2, ki se prenesejo s ceno 
električne energije in so posledica 
tovrstnega posega. Tovrstni finančni 
ukrepi morajo biti skladni s predpisi glede 
državne pomoči na tem področju.“

Or. en

Obrazložitev

Ocene (Reuters Point Carbon, 14. 11. 2012) kažejo, da bi se zaradi zamika na konec obdobja 
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stroški za električno energijo pri največjih evropskih porabnikih energije povečali za več kot 
1,2 milijarde EUR oziroma 3 % letno v naslednjih treh letih. Izjemno pomembno je, da se tak 
morebiten izreden poseg pravilno izravna z ustreznimi ukrepi na evropski in nacionalni ravni, 
ki lahko nevtralizirajo negativne vplive na sektorje, izpostavljene selitvi virov CO2, ki se 
trudijo, da bi ostali konkurenčni.

Predlog spremembe 38
Elisabetta Gardini

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija za zagotovitev pravilnega 
delovanja trga po potrebi prilagodi
časovni načrt za vsako obdobje.

Če je v celotnem tretjem obdobju sistema 
EU za trgovanje z emisijami zaradi 
izrednih razmer potreben enkraten poseg 
v časovni načrt dražb, države članice takoj 
sprejmejo finančne ukrepe za izravnavo 
kratko- in srednjeročnih posrednih 
stroškov v sektorjih, izpostavljenih selitvi 
virov CO2, ki se prenesejo s ceno 
električne energije in so posledica 
tovrstnega posega. Tovrstni finančni 
ukrepi morajo biti skladni s predpisi glede 
državne pomoči na tem področju.

Or. en

Obrazložitev

Ocene (Reuters Point Carbon z dne 14. novembra 2012) že kažejo, da bi se zaradi zamika na 
konec obdobja stroški za električno energijo pri največjih evropskih porabnikih energije 
povečali za več kot 1,2 milijarde evrov oziroma 3 % letno v naslednjih treh letih. V trenutni 
gospodarski recesiji v Evropi je izjemno pomembno, da se morebiten zamik pravic do emisije 
CO2 na konec obdobja pravilno izravna z ustreznimi ukrepi, ki lahko nevtralizirajo negativne 
vplive na panoge, izpostavljene selitvi virov CO2.

Predlog spremembe 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V člen 10(4) se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Zaradi zagotavljanja predvidljivosti 
dražb, zlasti glede predvidene količine 
pravic v skladu s členom 10(4), je za 
vsakršne spremembe, ki vključujejo 
zmanjšanje količine ali dela količine 
pravic za prodajo na dražbi, potrebno 
soglasje vseh držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sklepi zasedanja Evropskega sveta decembra 2008 bodo države članice v skladu s 
svojimi ustavnimi pravili in proračunskimi potrebami določile uporabo prihodkov iz prodaje 
pravic na dražbi v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. Zato bi morale spremembe 
časovnega načrta dražb, ki vplivajo na prihodke držav članic iz prodaje na dražbi, vse države 
članice sprejeti soglasno.

Predlog spremembe 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V člen 10(4) se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Vsaki prilagoditvi mora biti priložena 
ocena učinka posamezne prilagoditve na 
prihodke držav članic iz prodaje na 
dražbi.
Če prilagoditev iz odstavka 1 v kateri od 
držav članic leta 2013 in vsako naslednje 
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leto do leta 2020 povzroči zmanjšanje 
prihodkov iz prodaje na dražbi, Komisija 
predlaga izravnalne ukrepe za zmanjšanje 
negativnih vplivov na prihodke držav 
članic iz prodaje na dražbi.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 10(3) direktive o sistemu trgovanja z emisijami bi bilo treba del 50 % 
prihodkov iz prodaje pravic na dražbi uporabiti za financiranje ukrepov za ublažitev 
podnebnih sprememb v državah v razvoju in za prilagajanje na te spremembe. Da bi državam 
članicam omogočili izpolnitev obljub in da bi posledično zadovoljili mednarodna 
pričakovanja glede pomoči EU za podnebje, morebitne spremembe časovnega načrta dražb 
ne bi smele v nobeni državi članici zmanjšati prihodkov iz prodaje na dražbah.

Predlog spremembe 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 c (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. V člen 10(4) se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Morebitne prilagoditve, ki bi omejile 
količino pravic za prodajo na dražbi leta 
2013 ali vsako naslednje leto do leta 2020, 
ne smejo veljati za države članice iz 
Priloge IIA.“

Or. en

Obrazložitev

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.
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Predlog spremembe 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 d (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. V člen 10(4) se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Morebitne prilagoditve, ki bi omejile 
količino pravic za prodajo na dražbi leta 
2013 ali vsako naslednje leto do leta 2020, 
ne smejo veljati za države članice iz 
Priloge IIb.“

Or. en

Obrazložitev

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


