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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s 
podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0789),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0433/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za razvoj in Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL …
2 UL …
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Sklep 1/CP.15 konference pogodbenic 
UNFCCC („Sklep 1/CP.15“ ali 
„Københavnski dogovor“) in Sklep 
1/CP.16“ konference pogodbenic 
UNFCCC („Sklep 1/CP.16“ ali sporazumi 
iz Cancúna“) sta znatno prispevala k 
napredku pri uravnoteženem obravnavanju 
izzivov zaradi podnebnih sprememb. Z 
navedenima sklepoma so bile uvedene 
nove zahteve za spremljanje in poročanje, 
ki veljajo za izvajanje ambicioznega 
zmanjšanja emisij, h kateremu so se 
zavezale Unija in njene države članice, ter 
zagotovljena podpora državam v razvoju. Z 
navedenima sklepoma se tudi priznava, da 
je obravnavanje prilaganja enako 
pomembno kot obravnavanje ublažitve. V 
skladu s Sklepom 1/CP.16 morajo razvite 
države tudi pripraviti strategije ali načrte za 
razvoj z nizkimi emisijami ogljika. 
Pričakuje se, da bodo takšne strategije ali 
načrti prispevali k oblikovanju 
nizkoogljične družbe in zagotovili 
nadaljnjo veliko rast in trajnostni razvoj. 
Ta uredba bi morala prek delegiranih aktov 
olajšati izvajanje navedenih in prihodnjih 
zahtev za spremljanje in poročanje, ki 
izhajajo iz nadaljnjih odločitev ali 
odobritve mednarodnega sporazuma na 
podlagi UNFCCC. 

(4) Sklep 1/CP.15 konference pogodbenic 
UNFCCC („Sklep 1/CP.15“ ali 
„Københavnski dogovor“) in Sklep 
1/CP.16“ konference pogodbenic 
UNFCCC („Sklep 1/CP.16“ ali sporazumi 
iz Cancúna“) sta znatno prispevala k 
napredku pri uravnoteženem obravnavanju 
izzivov zaradi podnebnih sprememb. Z 
navedenima sklepoma so bile uvedene 
nove zahteve za spremljanje in poročanje, 
ki veljajo za izvajanje ambicioznega 
zmanjšanja emisij, h kateremu so se 
zavezale Unija in njene države članice, ter 
zagotovljena podpora državam v razvoju. Z 
navedenima sklepoma se tudi priznava, da 
je obravnavanje prilaganja enako 
pomembno kot obravnavanje ublažitve. V 
skladu s Sklepom 1/CP.16 morajo razvite 
države tudi pripraviti strategije ali načrte za 
razvoj z nizkimi emisijami ogljika. 
Pričakuje se, da bodo takšne strategije ali 
načrti prispevali k oblikovanju 
nizkoogljične družbe in zagotovili 
nadaljnjo veliko rast in trajnostni razvoj, 
morali pa bi bili skladni s stroškovno 
učinkovitim predvidenim napredovanjem 
proti uresničenju dolgoročnega 
podnebnega cilja. Ta uredba bi morala 
prek delegiranih aktov olajšati izvajanje 
navedenih in prihodnjih zahtev za 
spremljanje in poročanje, ki izhajajo iz 
nadaljnjih odločitev ali odobritve 
mednarodnega sporazuma na podlagi 
UNFCCC. 

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sveženj ukrepov za podnebne 
spremembe in obnovljivo energijo, sprejet 
leta 2009, zlasti Odločba št. 406/2009/ES z 
dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav 
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo 
Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, in Direktiva 
2009/29/ES z dne 23. aprila 2009 o 
spremembi Direktive 2003/87/ES z 
namenom izboljšanja in razširitve sistema 
Skupnosti za trgovanje s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov, pomeni še eno 
trdno zavezo Unije in držav članic k 
znatnemu zmanjšanju njihovih emisij 
toplogrednih plinov. Ob upoštevanju novih 
zahtev iz navedene zakonodaje je treba 
posodobiti tudi sistem Unije za spremljanje 
emisij in poročanje o njih.

(5) Sveženj ukrepov za podnebne 
spremembe in obnovljivo energijo, sprejet 
leta 2009, zlasti Odločba št. 406/2009/ES z 
dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav 
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo 
Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, Direktiva 2009/29/ES 
z dne 23. aprila 2009 o spremembi 
Direktive 2003/87/ES z namenom 
izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti 
za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov in Direktiva 
2009/28/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov1

pomenijo še eno trdno zavezo Unije in 
držav članic k znatnemu zmanjšanju 
njihovih emisij toplogrednih plinov. Tretji 
steber podnebne strategije EU, namreč do 
leta 2020 doseči 20-odstotni prihranek 
energije, se v zakonodaji Unije izvaja z 
direktivo o energetski učinkovitosti, ki 
razveljavlja direktivi 2004/8/ES in 
2006/32/ES. Ob upoštevanju novih zahtev 
iz navedene zakonodaje bi bilo treba 
posodobiti tudi sistem Unije za spremljanje 
emisij in poročanje o njih.
________
1 UL L 140, 5.6.2009, str. 16.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zahteve za spremljanje emisij iz 
pomorskega prometa in poročanje o njih s 

(13) Da bi izboljšali podatke o 
onesnaževanju z ladij in odpravili 



PE483.710v01-00 8/30 PR\893782SL.doc

SL

strani držav članic je treba sprejeti tako, 
da bodo dopolnjevale vse zahteve, 
dogovorjene v okviru UNFCCC, ali v čim 
večji meri zahteve, ki veljajo za plovila, 
kot je določeno v okviru Mednarodne 
pomorske organizacije (IMO) ali ukrepa 
Unije, ki obravnava emisije toplogrednih 
plinov iz pomorskega prometa, ter da bodo
z njimi usklajene. S takšnim spremljanjem 
in poročanjem bi se omogočilo boljše 
razumevanje teh emisij ter podprlo
učinkovito izvajanje politik.

pomanjkljivosti zaradi premalo preglednih 
informacij, bi bilo treba zahteve za 
spremljanje in poročanje lastnikov in 
upravljavcev ladij o podnebnih 
informacijah, povezanih s pomorskim 
prometom, sprejeti tako, da bi dopolnjevale 
vse zahteve, dogovorjene v okviru 
UNFCCC, ali v čim večji meri zahteve, ki 
veljajo za plovila, kot je določeno v okviru 
Mednarodne pomorske organizacije (IMO) 
ali ukrepa Unije, ki obravnava emisije 
toplogrednih plinov iz pomorskega 
prometa, ter da bi bile z njimi usklajene. 
Lastniki ladij bi morali ugotoviti svojo 
uspešnost v skladu z indeksom energetske 
učinkovitosti in indeksom energetsko 
učinkovitega delovanja Mednarodne 
pomorske organizacije, ter dati 
informacije o svoji učinkovitosti na voljo 
zakupnikom in uporabnikom ladij. S 
takšnim spremljanjem in poročanjem bi 
omogočili boljše razumevanje teh emisij ter 
podprli učinkovito izvajanje politik.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pomembno je tudi poročati o 
zasebnih virih podnebnega financiranja v 
državah v razvoju, ki se razlikuje od 
financiranja projektov iz prožnih 
mehanizmov, kjer se dobropisi uporabijo 
za doseganje skladnosti z obveznostjo za 
zmanjšanje toplogrednih plinov v 
industrijsko razvitih državah.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Prispevek Unije k mednarodnemu 
podnebnemu financiranju v državah v 
razvoju bi morali vse bolj preusmerjati 
skozi proračun Unije. Vse prihodke iz 
ukrepov, ki bi zajemali mednarodne 
emisije iz prometa glede na podnebne cilje 
Unije, bi morali zbirati centralno in 
usmerjati v mednarodno podnebno 
financiranje prek globalnega sklada za 
podnebne ukrepe in biotsko raznovrstnost, 
kakor predlaga Komisija. 

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Komisija bi morala v prihodnjih 
pregledih Direktive 2003/87/ES oceniti 
izvajanje določb o uporabi prihodkov 
dražb in poročanju o njih ter premisliti o 
tem, da bi del teh prihodkov dodelili 
globalnemu mehanizmu za podnebne 
ukrepe in biotsko raznovrstnost ter 
podnebnemu ukrepanju v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) V aktualnih smernicah okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC) za 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov 
je priporočeno poročanje o emisijah 
metana v razponu 100 let. Glede na 
njegov potencial globalnega segrevanja in 
relativno kratko življenjsko dobo v 
atmosferi bi morala Komisija analizirati, 
kako bi sprejetje 20-letnega obdobja za 
metan vplivalo na politike in ukrepe, 
upoštevaje srednje- in dolgoročne 
podnebne cilje Unije.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Letalski promet vpliva na svetovno 
podnebje z izpusti ogljikovega dioksida 
(CO2) ter tudi z drugimi emisijami in 
mehanizmi, vključno z emisijami 
dušikovih oksidov in krepitvijo cirusov. Ob 
upoštevanju hitrega razvoja znanstvenega 
razumevanja teh vplivov je treba v okviru 
te uredbe redno izvajati posodobljeno 
oceno vplivov letalskega prometa, ki niso 
povezani s CO2, na svetovno podnebje. 

(22) Letalski promet vpliva na svetovno 
podnebje z izpusti ogljikovega dioksida 
(CO2) ter tudi z drugimi emisijami in 
mehanizmi, vključno z emisijami 
dušikovih oksidov in krepitvijo cirusov. Ob 
upoštevanju hitrega razvoja znanstvenega 
razumevanja teh vplivov bi bilo treba v 
okviru te uredbe redno izvajati 
posodobljeno oceno vplivov letalskega 
prometa, ki niso povezani s CO2, na 
svetovno podnebje, in oblikovati 
priporočila za izvedljive politične možnosti 
za njihovo obravnavanje. 

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 in uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Za zagotovitev enotnih pogojev
izvajanja člena 20(5) te uredbe je treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Da se oblikujejo usklajene zahteve za 
poročanje za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov in drugih informacij, 
pomembnih za politiko o podnebnih 
spremembah, je treba v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
Komisijo pooblastiti za sprejetje aktov v 
zvezi z revizijo Priloge I k tej uredbi, 
poročanjem držav članic o LULUCF in 
pomorskem prometu, nacionalnimi sistemi 
držav članic, strokovnim pregledom 
podatkov iz evidenc držav članic, 
podrobnimi zahtevami glede vsebine, 
strukture, oblike in postopkov predložitve 
v okviru poročanja s strani držav članic ter 
tudi razveljavitvijo in spremembo 
nekaterih obveznosti v skladu s to uredbo. 
Zlasti je pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
predložitev zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 

(25) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja člena 20(5) te uredbe bi bilo treba 
na Komisijo prenesti izvedbena 
pooblastila. Ta bi morala Komisija izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
februarja 2011 o določitvi splošnih pravil 
in načel glede mehanizmov, s katerimi 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije1.

(25a) Da se oblikujejo usklajene zahteve za 
poročanje za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov in drugih informacij, 
pomembnih za politiko o podnebnih 
spremembah, bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v zvezi z revizijo Priloge I k tej 
uredbi, poročanjem držav članic o 
LULUCF in pomorskem prometu, 
nacionalnimi sistemi držav članic, 
strokovnim pregledom podatkov iz evidenc 
držav članic, podrobnimi zahtevami glede 
vsebine, strukture, oblike in postopkov 
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predložitve v okviru poročanja s strani 
držav članic ter tudi razveljavitvijo in 
spremembo nekaterih obveznosti v skladu s 
to uredbo. Zlasti pomembno je, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno predložitev 
zadevnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
____
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13. 

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) poročanje o emisijah CO2 iz 
pomorskega prometa; 

(e) poročanje o emisijah CO2, saj in NOx iz 
pomorskega prometa; 

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) strategije Unije in njenih držav članic 
za razvoj z nizkimi emisijami ogljika ter 
vse njihove posodobitve v skladu s 
Sklepom 1/CP.16;

(a) količinsko opredeljene cilje Unije in 
njenih držav članic za zmanjšanje emisij 
za vse gospodarstvo, strategije za razvoj z 
nizkimi emisijami ogljika ter vse njihove 
posodobitve v skladu s Sklepom 1/CP.16;

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) emisije toplogrednih plinov iz morskih 
plovil, ki pristajajo v morskih pristaniščih 
držav članic;

(d) podnebne informacije glede morskih 
plovil, ki pristajajo v morskih pristaniščih 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica, v imenu Unije pa 
Komisija, oblikuje in izvaja strategijo za 
razvoj z nizkimi emisijami ogljika, da 
prispeva k:

1. Vsaka država članica, v imenu Unije pa 
Komisija, oblikuje in izvaja strategijo za 
razvoj z nizkimi emisijami ogljika, da 
zagotavlja:

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjevanju zavez držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
Odločbe št. 406/2009/ES ter doseganju
dolgoročnega zmanjšanja emisij in 
povečanja odstranjevanja po ponorih v 
vseh sektorjih v skladu s ciljem Unije, da 
se do leta 2050 emisije zmanjšajo za 80 do 
95 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, v 
okviru zmanjšanj, ki jih morajo po mnenju 
IPCC doseči države v razvoju kot celota.

(b) izpolnitvi zavez držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
Odločbe št. 406/2009/ES ter uresničitvi
dolgoročnega zmanjšanja emisij in 
povečanja odstranjevanja po ponorih v 
vseh sektorjih v skladu s ciljem Unije, da 
se do leta 2050 emisije zmanjšajo za 80 do 
95 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 z 
načrtovanim vsaj 25-odstotnim domačim 
zmanjšanjem do leta 2020, 40-odstotnim 
do leta 2030 in 60-odstotnim do leta 2040 
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v primerjavi z omenjenimi ravnmi, v 
okviru zmanjšanj, ki jih morajo po mnenju 
IPCC doseči države v razvoju kot celota.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice, v imenu Unije pa 
Komisija pregledajo in posodobijo svojo 
strategijo nizkoogljičnega razvoja, po 
možnosti vsaj vsakih pet let.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dodajanje snovi na seznam toplogrednih 
plinov iz Priloge I k tej uredbi ali črtanje 
snovi s tega seznama;

(a) dodajanje snovi na seznam toplogrednih 
plinov iz Priloge I k tej uredbi ali črtanje 
snovi s tega seznama na osnovi 
pomembnosti, v skladu s previdnostnim 
načelom in mednarodno dogovorjenimi 
smernicami;

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določanje zahtev za spremljanje in 
poročanje o LULUCF v skladu s kakršnim 
koli novim mednarodnim sporazumom ali 
zakonodajnim aktom, sprejetim na podlagi 
člena 9 Odločbe št. 406/2009/ES.

(b) določanje zahtev za spremljanje in 
poročanje o LULUCF v skladu s kakršnim 
koli novim mednarodnim sporazumom ali 
zakonodajnim aktom, sprejetim na podlagi 
člena 9 Odločbe št. 406/2009/ES, da bi 
zagotovili okoljsko verodostojen prispevek 
tega sektorja k zmanjševanju emisij v 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a 
Poročanje o uporabi energije iz 
obnovljivih virov in energetski 
učinkovitosti
1. Države članice do 15. januarja vsako 
leto („leto X“) poročajo Komisiji za leto 
X – 2 o: 
(a) bruto končni porabi energije, 
(b) deležu energije iz obnovljivih virov in
(c) količini energije iz biomase, pri čemer 
se razlikuje med trdno biomaso in 
tekočimi biogorivi ter bioenergijo iz 
odpadkov in ostankov.
2. Komisija v skladu v členom 29 do …*

sprejme delegirani akt, s katerim opredeli 
zahteve za spremljanje in poročanje o 
energetskem prihranku in energetski 
učinkovitosti. 
Sprejete zahteve za spremljanje in 
poročanje so skladne z zahtevami iz 
zakonodaje Unije, ki obravnava 
energetsko učinkovitost. 
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3. Države članice svoja poročila iz 
odstavka 1 objavijo.
_______
* Šest mesecev od začetku veljavnosti 
direktive o energetski učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročanje o emisijah CO2 iz pomorskega 
prometa

Poročanje o informacijah o pomorskem 
prometu, ki zadevajo podnebje

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je v skladu s členom 29 te 
uredbe pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta, da se določijo zahteve 
za spremljanje emisij CO2 iz pomorskega 
prometa, povezanih z morskimi plovili, ki 
pristajajo v morskih pristaniščih držav 
članic, in poročanja o njih. Sprejete 
zahteve za spremljanje in poročanje so 
skladne z zahtevami, dogovorjenimi v 
okviru UNFCCC, in po možnosti z 
zahtevami, ki veljajo za plovila v okviru 
IMO ali na podlagi zakonodaje Unije, ki 
ureja emisije toplogrednih plinov iz 
pomorskega prometa. Kolikor je mogoče, 
se pri zahtevah za spremljanje in poročanje 
čim bolj zmanjša delovna obremenitev 
držav članic, tudi s centralnim zbiranjem in
vzdrževanjem podatkov. 

1. Komisija je v skladu s členom 29 te 
uredbe pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta do [30. januarja 2013], 
da se določijo zahteve za spremljanje 
informacij o pomorskem prometu, ki 
zadevajo podnebje, povezanih z morskimi 
plovili, ki pristajajo v morskih pristaniščih 
držav članic, in poročanja o njih. Te 
informacije, ki se morajo spremljati in je 
treba o njih poročati, zajemajo:
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– podatke o emisijah CO2 in NOx, 
– povprečno hitrost plovbe med pristanišči 
in
– od leta 2015 uspešnost glede na indeks 
energetske učinkovitosti Mednarodne 
pomorske organizacije, njen indeks 
energetsko učinkovitega delovanja in 
učinke uporabe načrta upravljanja 
energetske učinkovitosti za ladje. 
Sprejete zahteve za spremljanje in 
poročanje so skladne z metodologijami, 
dogovorjenimi v okviru UNFCCC, in po 
možnosti z metodologijami, ki veljajo za 
plovila v okviru Mednarodne pomorske 
organizacije ali zahtev na podlagi 
zakonodaje Unije, ki ureja emisije 
toplogrednih plinov iz pomorskega 
prometa. Kolikor je mogoče, se pri 
zahtevah za spremljanje in poročanje čim 
bolj zmanjša delovna obremenitev držav 
članic, tudi s centralnim zbiranjem,
vzdrževanjem in objavljanjem podatkov. 
Zahteve veljajo za ladje, ki povzročajo 
večje emisije, med drugim vsaj tankerje, 
ladje za prevoz razsutega tovora, 
generalnega tovora in kontejnerjev, 
trajekte, potniške ladje za križarjenje, 
ladje za prevoz vozil in vse ladje za razsuti 
tekoči tovor, ki prevažajo fosilna goriva, 
za katere velja najnižji prag glede velikosti 
in prometa.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se sprejme akt v skladu z 
odstavkom 1, države članice do 15. 
januarja vsako leto („leto X“) za leto X – 2 
določijo emisije CO2 iz pomorskega 
prometa v skladu z navedenim aktom in 

2. Države članice po sprejetju 
delegiranega akta iz odstavka 1 do 
15. januarja vsako leto („leto X“) za leto X 
– 2 določijo in zberejo informacije, ki 
zadevajo podnebje, povezane s pomorskim 
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jih sporočijo Komisiji. prometom, jih sporočijo Komisiji in 
Evropski agenciji za pomorsko varnost 
(EMSA) ter javno objavijo. Informacije so 
objavljene tako, da so uporabne za 
uporabnike teh ladij.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a ) Agencija EMSA med drugim poskrbi 
za analizo skupnega vpliva pomorskega 
prometa na svetovno podnebje, in sicer na 
podlagi informacij iz odstavka 2, vključno 
z dodatnimi vplivi poleg CO2, na primer 
vpliv saj in učinki aerosolov, ter po 
potrebi oblikuje napovedi, tudi z 
modeliranjem in prometnimi podatki. 
Modeliranje redno posodablja glede na 
znanstveni napredek.
Informacije o uspešnosti ladij tudi javno 
objavi, upoštevaje indeks energetske 
učinkovitosti, indeks energetsko 
učinkovitega delovanja in načrta 
upravljanja energetske učinkovitosti za 
ladje ter predstavi možnosti za uvedbo 
označevanja uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka (c) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacije o nacionalnih politikah in 
ukrepih ter o izvajanju politik in ukrepov 
Unije, ki omejujejo ali zmanjšujejo emisije 

(c) informacije o nacionalnih politikah in 
ukrepih ter o izvajanju politik in ukrepov 
Unije, ki omejujejo ali zmanjšujejo emisije 
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toplogrednih plinov po virih ali povečujejo 
odstranjevanje po ponorih, predstavljenih 
na sektorski osnovi za vsak toplogredni 
plin iz Priloge I k tej uredbi. Te informacije 
vsebujejo sklicevanja na veljavne 
nacionalne politike ali politike Unije, zlasti 
na področju kakovosti zraka, in 
vključujejo: 

toplogrednih plinov po virih, povečujejo 
odstranjevanje po ponorih, povečujejo 
delež energije iz obnovljivih virov ali 
zmanjšujejo bruto končno porabo 
energije, predstavljenih na sektorski osnovi 
za vsak toplogredni plin iz Priloge I k tej 
uredbi. Te informacije vsebujejo 
sklicevanja na veljavne nacionalne politike 
ali politike Unije, zlasti na področju 
kakovosti zraka, in vključujejo: 

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka (c) – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) ocene predvidenih stroškov politik in 
ukrepov ter, če je primerno, ocene 
dejanskih stroškov politik in ukrepov;

(vi) ocene predvidenih stroškov in koristi 
politik in ukrepov ter, če je primerno, 
ocene dejanskih stroškov in koristi politik 
in ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) informacije o obsegu, v katerem ukrepi 
držav članic dejansko predstavljajo 
pomemben element prizadevanj na 
nacionalni ravni, ter obsegu, v katerem 
načrtovana uporaba skupnega izvajanja, 
mehanizma čistega razvoja in 
mednarodnega trgovanja z emisijami 
dopolnjuje domače ukrepe, v skladu z 
ustreznimi določbami Kjotskega protokola 
in sklepov, sprejetih na njegovi podlagi. 

(f) informacije o obsegu, v katerem ukrepi 
držav članic dejansko predstavljajo 
pomemben element prizadevanj na 
nacionalni ravni, ter obsegu, v katerem 
načrtovana uporaba skupnega izvajanja, 
mehanizma čistega razvoja in 
mednarodnega trgovanja z emisijami 
dopolnjuje domača zmanjšanja pod 
zgodovinsko raven emisij, v skladu z 
ustreznimi določbami Kjotskega protokola 
in sklepov, sprejetih na njegovi podlagi.
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Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) informacije o tem, koliko so ukrepi 
države članice skladni s stroškovno 
učinkovitim napredovanjem proti 
dolgoročnemu podnebnemu cilju Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice do 15. marca vsako leto 
(„leto X“) Komisiji na podlagi najboljših 
razpoložljivih podatkov sporočijo:

Države članice do 15. marca vsako leto 
(„leto X“) Komisiji na podlagi najboljših 
razpoložljivih podatkov in na enotni 
predlogi sporočijo:

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka (a) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) informacijo, ali so finančna sredstva, ki 
jih je država članica zagotovila državam v 
razvoju, nova in dodatna, kar zadeva
UNFCCC, ter kako je bilo to izračunano;

(i) informacijo, ali so finančna sredstva, ki 
jih je država članica zagotovila državam v 
razvoju, nova in dodatna, v skladu z 
UNFCCC, ter kako je bilo to izračunano;

Or. en
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) informacije o vseh finančnih sredstvih, 
ki jih je država članica dodelila in so 
povezana z izvajanjem UNFCCC, po vrsti 
kanala, kot so dvostranski, regionalni ali 
drugi večstranski kanal;

(ii) informacije o vseh finančnih sredstvih, 
ki jih je država članica dodelila v skladu z 
UNFCCC, po vrsti kanala, kot so 
dvostranski, regionalni ali drugi 
večstranski kanal ali sklad, pri čemer so 
natančno opredeljeni deleži posojil in 
subvencij, vključno z vračanjem preteklih 
posojil, ki zadevajo podnebje;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) kvantitativne informacije o finančnih 
tokovih na podlagi tako imenovanih 
kazalnikov za pomoč za blažitev 
podnebnih sprememb v okviru konvencij iz 
Ria („kazalniki iz Ria“), ki jih je uvedla 
skupina za razvojno pomoč pri OECD, ter 
metodološke informacije v zvezi z 
izvajanjem metodologije kazalnikov iz Ria 
za podnebne spremembe;

(iii) kvantitativne informacije o finančnih 
tokovih na podlagi tako imenovanih 
kazalnikov za pomoč za blažitev 
podnebnih sprememb v okviru konvencij iz 
Ria („kazalniki iz Ria“), ki jih je uvedla 
skupina za razvojno pomoč pri OECD, ter 
metodološke informacije v zvezi z 
izvajanjem metodologije kazalnikov iz Ria 
za podnebne spremembe, pri čemer se 
razlikuje med financiranjem za 
zmanjševanje emisij zaradi krčenja in 
degradacije gozdov v državah v razvoju 
(REDD+);

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka (iv)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) podrobne informacije o pomoči, ki jo 
zagotavljata javni in zasebni sektor 
državam v razvoju, ki so posebej ranljive 
zaradi posledic podnebnih sprememb in se 
nanje težko prilagajajo;

(iv) podrobne informacije o pomoči, ki jo 
zagotavljata javni in zasebni sektor 
državam v razvoju, ki so posebej ranljive 
zaradi posledic podnebnih sprememb in se 
nanje težko prilagajajo, z opredeljeno 
državo prejemnico, sektorjem in vrsto 
dejavnosti ter zneski, pri čemer se 
razlikuje med deležem posojil in 
subvencij;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka (v)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) podrobne informacije o pomoči, ki jo 
zagotavljata javni in zasebni sektor 
državam v razvoju za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov;

(v) podrobne informacije o pomoči, ki jo 
zagotavljata javni in zasebni sektor 
državam v razvoju za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, z opredeljeno državo 
prejemnico, sektorjem in vrsto dejavnosti 
ter zneski, pri čemer se razlikuje med 
deležem posojil in subvencij;

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o dejavnostih države 
članice v zvezi s prenosom tehnologije na 

(b) informacije o dejavnostih države 
članice v zvezi s prenosom tehnologije na 
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države v razvoju na podlagi UNFCCC in o 
tehnologijah, ki so bile prenesene za leto X 
– 1, informacije o načrtovanih dejavnostih 
v zvezi s prenosom tehnologije na države v 
razvoju na podlagi UNFCCC in o 
tehnologijah, ki bodo prenesene za leto X 
in naslednja leta. Vključevati morajo 
informacije o tem, ali je bila prenesena 
tehnologija uporabljena za blažitev 
posledic podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje, o državi prejemnici, 
znesku zagotovljene podpore in vrsti 
prenesene tehnologije.

države v razvoju v skladu z UNFCCC in o 
tehnologijah, ki so bile prenesene za leto X 
– 1, informacije o načrtovanih dejavnostih 
v zvezi s prenosom tehnologije na države v 
razvoju in o tehnologijah, ki bodo 
prenesene za leto X in naslednja leta. 
Vključevati morajo informacije o tem, ali 
je bila prenesena tehnologija uporabljena 
za blažitev posledic podnebnih sprememb 
ali prilagajanje nanje, o državi prejemnici, 
znesku zagotovljene podpore in vrsti 
prenesene tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi smernice in sprejme 
enotno predlogo v obliki tabele v skladu z 
zahtevami za poročanje, opredeljenimi v 
okviru UNFCCC, da zagotovi 
primerljivost poročanja iz tega člena.
Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 
leto do 15. marca ('leto X') na skupni 
predlogi poroča o finančni podpori in 
prenosu tehnologije v države v razvoju 
prek proračuna Unije, instrumentov in 
skladov, zlasti iz sklada za podnebje in 
biotsko raznovrstnost.
Da se zagotovi preglednost obveze Unije 
za združeno financiranje, Komisija vsako 
leto do 15. junija na skupni internetni 
platformi objavi združene informacije 
Unije za leto X – 1.

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) natančno opravičilo iz člena 6(2) 
Odločbe št. 406/2009/ES;

(a) količino uporabljenih dobropisov v 
skladu s členom 6(2) odločbe št. 
406/2009/ES in zahtevano utemeljitev iz 
tega člena;

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o uporabi prihodkov v letu 
X – 1, ki jih je država članica pridobila s 
prodajo pravic na dražbi v skladu s členom 
10(1) Direktive 2003/87/ES. Te 
informacije vključujejo tudi posebne in 
podrobne informacije o uporabi 50 % 
prihodkov in iz tega izhajajočih ukrepov, 
pri čemer se opredeli kategorija takšnih
ukrepov v skladu s členom 10(3) Direktive 
2003/87/ES in navede zadevna država ali 
regija prejemnica;

(b) informacije o uporabi prihodkov v letu 
X – 1, ki jih je država članica pridobila s 
prodajo pravic na dražbi v skladu s členom 
10(1) Direktive 2003/87/ES. Te 
informacije vključujejo tudi posebne in 
podrobne informacije o uporabi vsaj 50 % 
prihodkov in iz tega izhajajočih ukrepov, 
pri čemer se opredeli kategorija in 
dodatnost teh ukrepov v skladu s členom 
10(3) Direktive 2003/87/ES in navede 
zadevna država ali regija prejemnica;

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije iz člena 6(1)(b) Odločbe št. 
406/2009/ES in informacije o tem, kako 
njihova nakupna politika podpira 

(d) informacije iz člena 6(1)(b) Odločbe št. 
406/2009/ES in dokazila o skladnosti s 
členom 11b(6) Direktive 2003/87/ES glede 
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doseganje mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

dejavnostih v projektih hidroelektrarn s 
proizvodno močjo nad 20 MW ter 
informacije o tem, kako njihova nakupna 
politika podpira doseganje mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) informacije o tem, kako uporaba 
dobropisov dopolnjuje domača 
prizadevanja za zmanjšanje pod 
zgodovinsko raven emisij. 

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme enotno predlogo za 
poročanje iz točk (b), (c) in (d) prvega 
pododstavka, da pri poročanju zagotovi 
popolno preglednost in primerljivost.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice objavijo poročila, ki jih 
predložijo Komisiji v skladu s tem členom.

4. Države članice objavijo poročila, ki jih 
predložijo Komisiji v skladu s tem členom.
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Komisija združene informacije za Unijo 
posreduje javnosti v preprosto dostopni 
obliki.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbeni akt, da 
določi skupno količino emisij za zadevno 
leto na podlagi popravljenih podatkov iz 
evidenc po končanem zadevnem letnem 
pregledu.

5. Komisija sprejme izvedbene akte, da 
določi skupno količino emisij za zadevno 
leto na podlagi popravljenih podatkov iz 
evidenc po končanem zadevnem letnem 
pregledu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
30(2).

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija na podlagi informacij, 
sporočenih v skladu s členi 7, 8, 11 in 15 
do 18 te uredbe, in po posvetovanju z 
državami članicami za določitev, ali je bil 
dosežen zadosten napredek, vsako leto 
oceni napredek Unije in njenih držav članic 
pri izpolnjevanju naslednjih obveznosti:

1. Komisija na podlagi informacij, 
sporočenih v skladu s členi 7, 8, 11, 14 in 
15 do 18 te uredbe, in po posvetovanju z 
državami članicami za določitev, ali je bil 
dosežen zadosten napredek, vsako leto 
oceni napredek Unije in njenih držav članic 
pri izpolnjevanju naslednjih obveznosti:

Or. en
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) obveznosti iz člena 3 Direktive 
2009/28/ES; 

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka (b b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) dolgoročni podnebni cilj in 
načrtovana domača zmanjšanja, ki 
ustrezajo 25 % do leta 2020, 40 % do leta 
2030 in 60 % do leta 2040 v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990. 

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vsaki dve leti oceni skupni 
vpliv letalskega prometa na svetovno 
podnebje, tudi zaradi emisij, ki niso CO2, 
na primer dušikovih oksidov, ter učinkov, 
kot je krepitev cirusov, na podlagi 
podatkov o emisijah, ki jih države članice 
predložijo v skladu s členom 7 te uredbe, 
ter izboljša to količinsko opredelitev s 
sklicevanjem na znanstvene dosežke in 
podatke o letalskem prometu, kot je 
ustrezno.

2. Komisija vsako leto oceni skupni vpliv 
letalskega prometa na svetovno podnebje, 
tudi zaradi emisij, ki niso CO2, na primer 
dušikovih oksidov, ter učinkov, kot je 
krepitev cirusov, na podlagi podatkov o 
emisijah, ki jih države članice predložijo v 
skladu s členom 7 te uredbe, ter izboljša to 
količinsko opredelitev z modeliranjem in 
podatki o letalskem prometu. Modeliranje 
redno posodablja glede na znanstveni 
napredek. 
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Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija do 31. oktobra vsako leto 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, v katerem povzame ugotovitve iz 
ocen iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

3. Komisija do 31. oktobra vsako leto 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, v katerem povzame ugotovitve iz 
ocen iz odstavkov 1 in 2 tega člena. 
Komisija v prvem poročilu in po možnosti 
tudi v prihodnjih analizira, kako bi 
sprejetje 20-letnega obdobja za metan 
vplivalo na politike in ukrepe, upoštevaje 
srednje- in dolgoročne podnebne cilje 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano
Razveljavitev ali sprememba obveznosti

Komisija je v skladu s členom 29 te 
uredbe pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov, s katerimi se 
razveljavijo členi 4 do 7, 10 do 12, 14, 15, 
17 in 19 te uredbe ali katerega koli 
njihovega dela ali s katerimi se navedeni 
členi spremenijo, če ugotovi, da zaradi 
dogodkov na mednarodni ravni ali drugih 
dogodkov obveznosti iz navedenih členov 
niso več potrebne, sorazmerne z njihovimi 
koristmi ali skladne z zahtevami za 
poročanje na podlagi UNFCCC ali te 
zahteve podvajajo. Noben akt, sprejet na 
podlagi tega člena, ne sme uvesti 
obveznosti poročanja na ravni Unije ali 
na mednarodni ravni, ki bodo kot celota 
za države članice zahtevnejše.



PR\893782SL.doc 29/30 PE483.710v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 
182/2011.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Če želimo vedeti, ali so EU in njene države članice na pravi poti k uresničevanju svojih ciljev, 
in razviti dovolj robustne nove politike za spoprijemanje s podnebnimi spremembami, so 
odločilnega pomena pravočasni, zanesljivi in točni podatki o emisijah toplogrednih plinov. 
Mehanizem spremljanja, oblikovan z Odločbo št. 280/2004/ES, nadomešča uredba o 
mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih. Čeprav je večina 
določb te uredbe podobna tistim iz omenjene odločbe, je Komisija predlagala nekaj izboljšav. 
Zahteve o poročanju postavlja na nacionalno raven in ne zahteva dodatnega zbiranja podatkov 
iz malih in srednjih podjetij ali industrije.

Med drugim so cilji predlagane revizije:
– pomagati državam članicam izvajati podnebni in energetski sveženj predpisov,
– izboljšati pravočasnost, preglednost in primerljivost sporočenih podatkov, 
– zagotoviti, da bodo Unija in države članice poskrbele za skladnost z mednarodnimi 

obveznostmi glede spremljanja in poročanja, vključno s poročanjem o podpori državam v 
razvoju,

– omogočiti razvoj novih instrumentov Unije s področja podnebnih sprememb.

Poročevalec v celoti podpira predlagane izboljšave, da bi poenostavili in okrepili pravila EU 
glede poročanja in spremljanja emisij toplogrednih plinov ter povečali njeno verodostojnost 
nasproti državam v razvoju, in sicer z zagotovitvijo preglednih in izčrpnih informacij o vrsti 
in obsegu zagotovljene podpore. 

Predlaga, da bi predlog Komisije okrepili na več področjih 

– Da bi zagotovili povezanost med različnimi cilji podnebnega in energetskega svežnja, so 
bile določbe o poročanju in spremljanju razširjene in zajemajo tudi delež energije iz 
obnovljivih virov ter bruto končno porabo energije. 

– Sporazumi iz Cancúna (Sklep 1/CP.16), zahtevajo, da morajo razvite države izdelati 
strategije za nizkoogljični razvoj. To je bilo upoštevano tudi v predlogu Komisije, po 
katerem naj bi države članice razvile in izvajale tovrstne strategije, da bi dosegle naš 
skupni dolgoročni podnebni cilj. Strategije bi morale biti skladne s stroškovno 
učinkovitim predvidenim napredovanjem proti dolgoročnemu podnebnemu cilju, 
navedenem v načrtu EU nizke emisije ogljika, namreč domača zmanjšanja za 25 % do 
leta 2020, 40 % do leta 2030 in 60 % do leta 2040 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 

– Pomorski promet je svetovno gledano zelo pomemben dejavnik emisij toplogrednih 
plinov. Zakonodajalci so se zavezali, da bodo v ta evropski sektor uvedli cilje glede 
zmanjšanja, dokler še ni mednarodnih ukrepov, vendar doslej zbrani podatki ne 
zadostujejo za jasno razumevanje, kako ta sektor vpliva na podnebje.

Poročevalec skladno s preteklimi stališči Evropskega parlamenta glede uporabe prihodkov od 
dražb v sistemu trgovanja z emisijami predlaga, da bi sedanje določbe o razporejanju sredstev 
obdržali pod drobnogledom. 


