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PR_COD_1amCom

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 spremembi Direktive 2003/87/ES 
zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije 
toplogrednih plinov na dražbi
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0416),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0203/2012),

– 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 svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20503,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

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

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

2. 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 C ... str. ...
2 UL C ... str. ...
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086.
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 15. marca 2012 o načrtu 
za prehod na konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 
(2011/2095(INI))1 pozval Komisijo, naj 
sprejme ukrepe za odpravo napak v 
sistemu Evropske unije za trgovanje z 
emisijami (EU ETS), da bi ta deloval, kot 
je bilo prvotno predvideno, in po potrebi 
pred začetkom tretjega trgovalnega 
obdobja spremeni uredbo, sprejeto na 
podlagi člena 10(4) Direktive 2003/87/ES, 
da bi se začeli izvajati ustrezni ukrepi, ki 
bi lahko vključevali tudi zadržanje 
potrebnega števila pravic.
______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Do konca leta 2011 je presežek pravic 
dosegel 955 milijonov. Brez strukturnih 
ukrepov v zvezi s sistemom EU za 
trgovanje z emisijami bo presežek še 
narasel.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Tako velik presežek pravic vodi k nižji 
ceni ogljika, kot je bila prvotno 
predvidena, to pa zmanjšuje spodbude za 
naložbe v nizkoogljične tehnologije in 
povečuje tveganje, da bo Unija v 
prihodnjih desetletjih še naprej usmerjena 
v infrastrukture z večjo emisijo ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 4

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. 
Komisija bi morala imeti možnost za 
največ eno takšno prilagoditev, in sicer le 
v osemletnem obdobju z začetkom 1. 
januarja 2013.

Or. en

Predlog spremembe 5

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

(2a) Prilagoditev časovnega načrta dražbe 
bi se morala obravnavati kot kratkoročni 
ukrep in ne kot strukturni ukrep za 
odpravljanje tržnih neravnovesij v sistemu 
EU za trgovanje z emisijami ter ne bi 
smela ogrožati njegove stabilnosti in 
predvidljivosti. 

Or. en

Predlog spremembe 6

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

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 
prilagodi časovni načrt za obdobje iz člena 
13(1), ki se začne 1. januarja 2013.” 
Komisija izvede največ eno tako 
prilagoditev.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.
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OBRAZLOŽITEV

Sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami (EU ETS)je ključno orodje za stroškovno 
učinkovito zmanjševanje emisij v industriji EU. Od začetka drugega trgovalnega obdobja v 
letu 2008 so se emisije zmanjšale za več kot 10 %. Prvotni namen te politike je bil vzpostaviti 
tržni ukrep za dvig cene ogljika ter tako pozitivno vplivati na naložbe v nizkoogljično 
tehnologijo in energijo iz obnovljivih virov, kar bi nato vodilo k zmanjševanju emisij. Vendar 
je zmanjšanje emisij v drugem trgovalnem obdobju predvsem posledica upada gospodarske 
rasti, ki je povzročil krčenje gospodarskih dejavnosti in proizvodnje, kot Komisija navaja v 
poročilu o stanju na evropskem trgu ogljika v letu 2012. 

Čeprav od uvedbe sistema EU za trgovanje z emisijami opažamo zmanjševanje emisij, se v 
njem pojavljajo velika neravnovesja. Trenutna gospodarska kriza skupaj z velikim pritokom 
zunanjih dobropisov v okviru mehanizma čistega razvoja (CDM) in številnimi uredbenimi 
določbami v zvezi s prehodom v tretje trgovalno obdobje (2013–2020) so pripeljali do 
velikega presežka pravic. Do konca leta 2001 je presežek pravic dosegel 955 milijonov in bo 
še naraščal. Ker ponudba pravic močno presega povpraševanje, je cena ogljika padla s 
30 EUR/tono CO2 na približno 7 EUR/tono CO2.

Nižanje cene ogljika je neustrezno z vidika zadostne podpore trajnostnim znanstvenim in 
tehnološkim inovacijam in je eden od vzrokov za zmanjšanje spodbud za naložbe v 
nizkoogljične tehnologije in povečano tveganje, da bo Unija v prihodnjih desetletjih še naprej 
usmerjena v infrastrukture z večjo emisijo ogljika. Da bi odpravili sedanja neravnovesja v 
sistemu EU za trgovanje z emisijami, poročevalec predlaga sprejetje kratkoročnih in 
dolgoročnih ukrepov. Osnutek uredbe Komisije, ki spreminja Uredbo Komisije (EU) št. 
1031/2010, zlasti da bi se določila količina pravic do emisije toplogrednih plinov, ki bodo 
prodane na dražbi v obdobju 2013–2020 (komitološki ukrep „povečanja koncentracije v 
zadnji fazi“), spada v prvo kategorijo, poročilo Komisije o stanju na evropskem trgu ogljika v 
letu 2012 pa opisuje možne strukturne ukrepe.

Namen tega poročila je pojasniti zakonodajne določbe glede časovnega načrta za prodajo 
pravic na dražbi iz Direktive 872003/ES. Poročevalec meni, da bi morala Komisija imeti 
možnost prilagoditi časovni načrt dražb, sprejet na podlagi člena 10(4) Direktive 2003/87/ES. 
Vendar bi moralo biti sprejemanje takih ukrepov omejeno le na izjemne okoliščine, s 
kakršnimi se sistem EU za trgovanje z emisijami trenutno sooča. Da stabilnost in 
predvidljivost tega sistema ne bi bili ogroženi, poročevalec dalje predlaga, naj se sklep o 
prilagoditvi časovnega načrta dražbe izvede le enkrat v njegovem tretjem trgovalnem obdobju 
V zvezi s tem predlaganega kratkoročnega ukrepa ne bi smeli obravnavati kot rešitev 
trenutnih neravnovesij, pač pa kot možnost za zagotovitev stabilnosti sistema EU za trgovanje 
z emisijami, dokler se ne sprejmejo dolgoročni strukturni ukrepi.


