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Predlog spremembe 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. zavrne predlog Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 2
Robert Goebbels

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. zavrača predlog Komisije;

Or. fr

Obrazložitev

Tako imenovani trg za trgovanje z emisijami je umetno ustvarjen trg, na katerem se dejansko 
prodaja „vroč zrak“. Ta trg škodi evropski industriji in koristi finančnim trgom, saj lahko 
slednji na njem uporabijo vse svoje špekulativne instrumente, vključno z goljufijami. Po Dohi 
je Evropa edina, ki se še oklepa fiktivne ideje, da bi lahko na podnebje vplivali prek „trga“.

Predlog spremembe 3
Bernd Lange

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 (novo)
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Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. zavrne predlog Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Predlog spremembe 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Sprememba časovnega načrta za delovanje trga pomembno vpliva na države članice, ko 
izbirajo med različnimi viri energije in se odločajo za splošno strukturo svoje oskrbe z 
energijo. Primerna pravna podlaga za to je člen 192(2) PDEU.

Predlog spremembe 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1
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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 ne določa, 
na kakšen način se količine pravic do 
emisije toplogrednih plinov, ki bodo 
prodane na dražbi, razdelijo v trgovalnem 
obdobju, medtem ko člen 9 te direktive 
med drugim navaja, da bi se morala 
količina pravic za celotno Skupnost, ki 
bodo izdane vsako leto od leta 2013 
naprej, linearno zmanjševati, 
preračunano od sredine obdobja 
2008-2012. Količina bi se morala 
zmanjševati z linearnim faktorjem 1,74 % 
v primerjavi s povprečjem skupnih letnih 
pravic, ki jih izdajo države članice v 
skladu z odločbami Komisije o 
nacionalnih načrtih razdelitve pravic za 
obdobje 2008–2012.

Or. en

Predlog spremembe 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 1,74 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti ne določa, 
na kakšen način se količine pravic do 
emisije toplogrednih plinov, ki bodo 
prodane na dražbi, razdelijo v trgovalnem 
obdobju, medtem ko člen 9 te direktive 
navaja, da bi se morala količina pravic 
zmanjševati z linearnim faktorjem 1,74 % 
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v primerjavi s povprečjem skupnih letnih 
pravic, ki jih izdajo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Za povrnitev verodostojnosti sistema za trgovanje z emisijami kot na trgu temelječega sistema 
je treba pojasniti, da je lahko „povečanje koncentracije v zadnji fazi“ zgolj enkraten in 
izreden ukrep.

Predlog spremembe 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Uvodna izjava 13 Direktive 
2009/29/ES določa namen linearnega 
faktorja iz člena 9 Direktive 2003/87/ES, s 
katerim naj bi prek sistema za trgovanje z 
emisijami zagotovili postopno in 
predvidljivo zmanjšanje emisij skozi čas in 
da bo sistem Skupnosti stroškovno 
učinkovito omogočal doseganje zaveze 
Skupnosti k skupnemu zmanjšanju emisij 
za vsaj 20 % do leta 2020.

Or. en

Predlog spremembe 8
Holger Krahmer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V skladu s členom 2(2) Sklepa Sveta 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 je 
regulativni postopek s pregledom mogoče 
uporabiti le za spremembo nebistvenih 
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določb temeljnega akta. V skladu s 
členom 9 Direktive 2003/87 Komisija 
določi absolutno količino pravic za 
celotno Skupnost na letni osnovi. 
Komisija nima diskrecijske pravice glede 
absolutne količine pravic in člen 10 
Direktive 2003/87 določa dražbo pravic na 
podlagi absolutne količine, ki je določena 
po postopku iz člena 9 navedene direktive. 
Pri postopku dražbe gre za spremembo 
nebistvenih določb Direktive 2003/87/ES. 
Predlog Komisije za spremembo prvega 
pododstavka člena 10(4) Direktive 
2003/87 – in sicer določitev ustreznih 
popravkov letnih količin pravic za 
trgovanje z emisijami, ki bodo na dražbi 
med letoma 2013 in 2020 – je v bistvu 
poseg v osnovne zahteve, določene v členu 
9 Direktive 2003/87. Take posege je 
mogoče določiti le z rednim zakonodajnim 
postopkom in jih ne moremo šteti za 
spremembo nebistvenih določb temeljnega 
akta. Zaradi tega o teh popravkih ni 
mogoče odločati s postopkom komitologije 
(regulativni postopek s pregledom), kot 
predlaga Komisija; potrebujejo 
zakonodajni akt, ki ga sprejmeta Evropski 
parlament in Svet na predlog Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka sprememba časovnega načrta bi pomenila bistveno spremembo temeljnega pravnega 
akta zaradi možnega vpliva na cene certifikatov, kot je pokazala sorazmerna presoja vpliva 
pri spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010.

Predlog spremembe 9
Holger Krahmer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V skladu s členom 1 Direktive 
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2003/87/ES je bil evropski sistem za 
trgovanje z emisijami ustanovljen za 
spodbujanje zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov na stroškovno in 
ekonomsko učinkovit način.

Or. en

Obrazložitev

Sistem za zamejevanje cen in trgovanje jamči, da se zmanjšanje emisij doseže na stroškovno 
učinkovit način. Zamejevanje cen zagotovi zmanjševanje emisij, ne pa cena.

Predlog spremembe 10
Holger Krahmer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Sporočilo Komisije o močnejši 
evropski industriji za rast in oživitev 
gospodarstva (COM(2012)0582) opozarja, 
da „cenovno sprejemljiv in zanesljiv 
dostop do energije in surovin postaja vse 
pomembnejši, saj predstavlja znaten del 
stroškov v mnogih industrijah“, medtem 
ko so „cene 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“, zato sporočilo ugotavlja, da bi 
bilo treba „pri opredelitvi prihodnje 
energetske politike skrbno preučiti vpliv 
na cene energije v Evropi“.

Or. en

Obrazložitev

Sistem za zamejevanje cen in trgovanje jamči, da se zmanjšanje emisij doseže na stroškovno 
učinkovit način. Zamejevanje cen zagotovi zmanjševanje emisij, ne pa cena. Visoke cene 
privedejo do gospodarskega izkrivljanja in ogrožajo konkurenčnost evropske industrije.
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Predlog spremembe 11
Paul Rübig

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
mora Komisija za zagotovitev ustreznega 
delovanja trga preveriti naslednje 
okoliščine, preden v izjemnih okoliščinah
predvidi prilagoditev časovnega načrta
dražb v skladu s členom 10(4) Direktive 
2003/87/ES.

1. Preveriti je treba, ali je takšna 
sprememba v skladu s ciljem Evropske 
komisije za ponovno industrializacijo, po 
katerem naj bi industrija do leta 2020 v 
Evropi dosegla 20-odstotni delež BDP;
2. Zagotoviti bi bilo treba, da bi se časovni 
načrt dražb spremenil le v primeru 
nevarnosti, da cilja 20-odstotnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 ne bo moč doseči;
3. Preden bi predvideli tako resen poseg, 
bi bilo treba izvesti oceno učinka, ki naj bi 
preverila učinke na konkurenčnost in 
zaposlovanje; zagotoviti je treba, da se v 
skladu s pristopom za boljše predpise 
izvede preverjanje konkurenčnosti
(„competitiveness-proofing“);
4. S pomočjo preverjanj v zvezi z MSP je 
treba preveriti tudi učinke teh sprememb 
na mala in srednja podjetja;
5. Poleg tega bi bilo treba tudi preveriti, 
katere spodbude in subvencije vplivajo 
negativno in katere pozitivno na bilanco 
CO2, da bi ocenili, ali bi sprememba 
direktive to bilanco izboljšala, in ali še 
obstaja manevrski prostor na drugih 
področjih.
6. Če bi bilo treba kljub temu in po 
temeljitem pregledu spremeniti časovni 
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načrt dražb s spremembo količin tako 
prodanih pravic, temu ne sme slediti 
trajno črtanje pravic ali prilagoditev 
zgornjih mejnih vrednosti emisij, 
določenih za leto 2020; za kompenziranje 
s tem povezanih motenj trga je treba poleg 
tega zagotoviti, da ne bo skrajšan seznam 
panog, ki so izpostavljene selitvi virov 
CO2.

Or. de

Predlog spremembe 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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 pojasnitve bi bilo treba členu
10(4) te direktive dodati sklicevanje na 
člen 9 Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 13
Holger Krahmer

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
Komisija za zagotovitev ustreznega 
delovanja trga ne sme prilagoditi 
časovnega načrta dražb v skladu s členom 
10(4) Direktive 2003/87/ES.
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Or. de

Obrazložitev

Evropski sistem trgovanja z emisijami je bil uveden, da bi na stroškovno učinkovit način 
spodbujal zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Obstoječi časovni načrt za licitiranje 
zagotavlja predvidljivost in možnost načrtovanja ter izpolnitev ciljev zmanjšanja CO2 do leta 
2020. Vsaka sprememba časovnega načrta bi resno ogrozila pravilno delovanje trga in bi 
zato bila v nasprotju s tržnimi pravili trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 14
Konrad Szymański

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 pretiranega nihanja 
cen Komisija v izjemnih okoliščinah 
prilagodi časovni načrt dražb v skladu s 
členom 10(4) Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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, pod 
pogojem, da je tako posredovanje 
utemeljeno z oceno učinka, ki pokaže 
tveganje, da Uniji ne bo uspelo doseči 
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zmanjšanja emisij v letu 2020 v sistemu 
Skupnosti v višini 21 % pod vrednostjo iz 
leta 2005 in da to posredovanje 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

Za povrnitev verodostojnosti sistema za trgovanje z emisijami kot na trgu temelječega sistema 
je treba pojasniti, da je lahko „povečanje koncentracije v zadnji fazi“ zgolj enkraten in 
izreden ukrep.

Predlog spremembe 16
Judith A. Merkies

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Komisija bi morala ob upoštevanju 
temeljnih predpostavk in okoliščin na 
ravni držav članic do 31. aprila 2013 
pripraviti stroškovno učinkovit predlog 
politike za dosego zmanjšanj iz časovnega 
načrta za gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050 za obdobje 
do leta 2030, ki bi vključeval možnosti 
politike, da spremeni načrt linearnega 
zmanjšanja v sistemu trgovanja z 
emisijami EU do leta 2030 in upošteva 
dosledni cilj za obnovljive vire energije do 
leta 2030. 

Or. en

Obrazložitev

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
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announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Predlog spremembe 17
Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Poleg tega sklepa in glede na potrebo 
po ohranjanju učinkovitosti in naložbenih 
spodbud sistema EU za trgovanje z 
emisijami je treba nemudoma sprejeti 
strukturne ukrepe za reformo sistema, da 
bi trajno umaknili 1,4 milijard pravic iz 
dražb, predvidenih za leta 2015, 2016 in 
2017.

Or. en

Predlog spremembe 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Če se Komisija odloči začasno 
umakniti določeno število pravic, bi 
morala zagotoviti, da bodo ponovno 
uvedene na trg na linearen način, z 
začetkom v letu po datumu ustreznega 
tržnega posredovanja.

Or. en
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Obrazložitev

„Teoretična“ namera za umaknitev nekega števila pravic v prvih treh letih in potem za 
njihovo ponovno uvedbo na trg v zadnjih dveh letih bi bila v nasprotju z določbami člena 9.  
Zato bi bilo treba vsaj pojasniti, da se linearno zmanjšanje nadaljuje po posredovanju.

Predlog spremembe 19
Holger Krahmer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Zastavljeni cilji glede zmanjšanja 
emisij za leto 2020 bodo doseženi po kateri 
koli ceni – tudi po 0 EUR za certifikat –
zaradi omejenega števila pravic, ki 
predstavljajo skupno zgornjo mejo cen 
sistema EU za trgovanje z emisijami.

Or. en

Obrazložitev

Sistem za zamejevanje cen in trgovanje jamči, da se zmanjšanje emisij doseže na stroškovno 
učinkovit način. Zamejevanje cen zagotovi zmanjševanje emisij, ne pa cena.

Predlog spremembe 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Poleg tega sklepa bo Komisija v 
naslednji pregled sistema EU za trgovanje 
z emisijami vključila predloge za izvajanje 
bolj dinamičnega pristopa za dodeljevanje 
pravic. Ta pristop bi moral temeljiti na 
dejanskih proizvodnih dejavnikih namesto 
na historičnih referenčnih obdobjih, 
zaradi katerih se sistem EU za trgovanje z 
emisijami očitno ni sposoben primerno 
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prilagoditi na gospodarske vzpone in 
padce. Sistem za dodeljevanje bi moral 
zagotoviti potrebna absolutna zmanjšanja 
čez celotno obdobje, dovoliti pa bi moral 
tudi naknadne prilagoditve, da bi 
preprečili potrebo po dodatnem 
posredovanju Komisije, na primer 
omilitev čezmerne dodelitve, pa tudi 
neupravičeno pomanjkanje pravic.

Or. en

Obrazložitev

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Predlog spremembe 21
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Da bi dosledno sledili stroškovno 
učinkoviti poti do cilja Evropskega sveta 
glede doseganja 80–95 % zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov do leta 2050, je 
treba prilagoditi linearni faktor v okviru 
Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 22
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Glede na potrebo po ohranitvi 
spodbud sistema EU za trgovanje z 
emisijami, da bi postal učinkovitejši in da 
bi obnovili visoke cilje, ki so bili 
predvideni v času sprejetja podnebnega 
svežnja, je treba dokončno umakniti 1,4 
milijarde pravic iz dražb, predvidenih za 
leta 2015, 2016 in 2017.

Or. en

Predlog spremembe 23
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -1
V členu 9 Direktive št. 2003/87/ES se za 
drugim odstavkom doda naslednji 
odstavek:
„Od leta 2014 naprej znaša faktor za 
linearno znižanje 2,5 %.“

Or. en

Predlog spremembe 24
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -1a
V členu 10 Direktive 2003/87/ES se doda 
naslednji odstavek:
„2a. Kot enkratno odstopanje od odstavka 
1 se skupno 1,4 milijarde pravic dokončno 
umakne iz količine pravic, ki bodo na 
dražbi za leta 2015, 2016 in 2017 pod 
pogoji iz točke (b) odstavka 2.“

Or. en

Predlog spremembe 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 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.”

Kadar ocena učinkov pokaže, da Unija ne 
bo dosegla zmanjšanja emisij leta 2020 v 
sistemu Skupnosti, kot zahteva ta 
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direktiva, in da je vpliv na obrate, ki so 
izpostavljeni pomembnim tveganjem za 
selitev virov CO2, omejen, lahko Komisija 
po potrebi prilagodi časovni načrt iz člena 
13(1), začenši s 1. januarjem 2013, za
največ 900 milijonov pravic. Kadar 
Komisija predlaga umik številnih pravic, 
mora zagotoviti, da se bodo te ponovno 
uvedle na linearen način. Komisija izvede 
največ eno tako prilagoditev.

Or. en

Predlog spremembe 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 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.”

Ta ureditev je v skladu z drugimi 
določbami te direktive, zlasti z določbami 
iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.
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Predlog spremembe 28
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Člen 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 iz 
člena 13(1), ki se začne 1. januarja 2013. 
Komisija predlaga samo eno takšno 
prilagoditev, in sicer šele po posvetovanju 
z zainteresiranimi stranmi.
Za zagotovitev predvidljivosti dražb, zlasti 
v zvezi z ocenjeno količino pravic v skladu 
s tem odstavkom, so vse odločitve o 
spremembah, tudi za zmanjšanje količine 
ali dela pravic za prodajo na dražbi, 
strogo prepovedane.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili jasnost pravnega okvira in predvidljivost dražb, obenem pa zagotovili 
zaupanje vlagatelje v delovanje sistema EU za trgovanje z emisijami, ki temelji na trgu, zlasti 
o količinah razpoložljivih pravic za prodajo na dražbi, bi bilo treba vsako spremembo 
količine ali dela količine pravic, ki se bodo prodale na dražbi, strogo prepovedati. Vsako 
posredovanje glede časovnega načrta je lahko zgolj tehnično.

Predlog spremembe 29
Judith A. Merkies

Predlog sklepa
Člen 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 

„Komisija lahko v izjemnih okoliščinah za 
zagotovitev pravilnega delovanja trga 
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načrt za vsako obdobje.” prilagodi časovni načrt za obdobje iz člena 
13(1), ki se začne 1. januarja 2013.”
Komisija se omeji na eno spremembo, 
preden se strukturni ukrepi upoštevajo za 
obravnavanje tržnih neravnovesij.

Or. en

Predlog spremembe 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 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 iz 
člena 13(1), ki se začne 1. januarja 2013. 
Predlaga samo eno prilagoditev, in sicer 
šele po posvetovanju z zainteresiranimi 
stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 31
Adam Gierek

Predlog sklepa
Člen 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.”

„Za zagotovitev pravilnega delovanja trga 
se v skladu s členom 192(2) PDEU po 
potrebi sprejmejo odločitve o prilagoditvi 
časovnega načrta za vsako obdobje.”

Or. pl
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(Glej člen 192(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Okoljska politika bi se morala izvajati na ravni EU in na nacionalni ravni, da bi šlo dejansko 
za področje deljene pristojnosti. Zato Komisija državam članicam ne more vsiljevati uporabe 
določenih virov energije ali strukture oskrbe z energijo.

Predlog spremembe 32
Jean-Pierre Audy

Predlog sklepa
Člen 1
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 po potrebi Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga prilagoditev 
časovnega načrta za vsako obdobje.

Or. fr

Predlog spremembe 33
Holger Krahmer

Predlog sklepa
Člen 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. de

Obrazložitev

Evropski sistem trgovanja z emisijami je bil uveden, da bi na stroškovno učinkovit način 
spodbujal zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Obstoječi časovni načrt za licitiranje 
zagotavlja izpolnitev ciljev zmanjšanja CO2 do leta 2020 na načrten in predvidljiv način.
Vsaka sprememba časovnega načrta bi ogrozila pravilno delovanje trga in bi zato bila v 
nasprotju s tržnimi pravili trgovanja z emisijami.
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Predlog spremembe 34
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Členu 10(4) se dodata naslednja 
pododstavka:
„Prilagoditev spremlja ocena učinka na 
ravni držav članic v zvezi z omenjenim 
prilagajanjem prihodkov držav članic iz 
prodaje pravic na dražbi.
Če prilagoditev iz prvega pododstavka 
privede do zmanjšanja prihodkov držav 
članic iz prodaje pravic na dražbi leta 
2013 in vsako naslednje leto do leta 2020, 
Komisija predlaga kompenzacijske ukrepe 
za čim večje zmanjšanje negativnih 
vplivov na prihodke držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 10(3) direktive o sistemu za trgovanje z emisijami se mora del 50 % 
prihodkov od prodaje pravic na dražbi uporabiti za financiranje dražb z namenom ublažitve 
in prilagoditve podnebnim spremembam v državah v razvoju. Da bi lahko države članice 
izpolnile svoje zaveze in tako uresničile mednarodna pričakovanja glede pomoči EU za 
podnebne spremembe, spreminjanje časovnega načrta dražb ne bi smelo privesti do 
zmanjšanja prihodkov od prodaje pravic v državah članicah.

Predlog spremembe 35
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V členu 10(4) se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Prilagoditve bi se morale uporabljati le 
za države članice s popolno dražbo za 
sektor električne energije in ne bi smele v 
nobenem primeru vplivati na količino 
pravic za prodajo na dražbi držav članic, 
ki v skladu s členom 10c izberejo 
prehodne brezplačne dodelitve za 
posodobitev proizvodnje električne 
energije.“

Or. en

Obrazložitev

Države članice, ki želijo posodobiti proizvodnjo električne energije v skladu s členom 10c 
direktive o sistemu trgovanja z emisijami, se lahko odločijo za predhodne brezplačne 
dodelitve. Prehodne brezplačne dodelitve se odštejejo od količine pravic, ki bi jih država 
članica sicer ponudila na dražbi v skladu s členom 10(2). Te države članice bi imele v 
primeru omejitve količine pravic za prodajo na dražbi manj pravic, posledica tega pa bi bila 
nezadostna količina preostalih pravic za prodajo na dražbi.

Predlog spremembe 36
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. V člen 10(4) se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Prilagoditve zaradi omejitve količine 
pravic za prodajo na dražbi leta 2013 ali v 
naslednjih letih do leta 2020 ne veljajo za 
države članice iz Priloge IIb.“

Or. en
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Obrazložitev

Državam članicam, ki so leta 2005 dosegle vsaj 20-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov v 
primerjavi z referenčnim letom, določenim v kjotskem protokolu, sta bila dodeljena dodatna 
2 % na celotno količino pravic za prodajo na dražbi kot kompenzacija za njihove stroške v 
zvezi z ogromnim zmanjšanjem emisij v preteklih letih. Države članice iz Priloge IIb bi morale 
biti izvzete iz udeležbe v mehanizmih, ki omejujejo prihodnjo količino pravic za prodajo na 
dražbi, s čimer bi čim bolj zmanjšali vpliv sprememb na časovni načrt dražb.

Predlog spremembe 37
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. V člen 10(4) se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Prilagoditve zaradi omejitve količine 
pravic za prodajo na dražbi leta 2013 ali v 
naslednjih letih do leta 2020 ne veljajo za 
države članice iz Priloge IIa.“

Or. en

Obrazložitev

Nekaterim državam članicam je bilo iz solidarnosti in v interesu rasti v Uniji dodeljenih 
dodatnih 10 % celotne količine pravic. Vse te države pričakujejo višje stroške v zvezi z 
izvajanjem svežnja podnebnih in energetskih ukrepov. Države članice iz Priloge IIa bi morale 
biti izvzete iz udeležbe v mehanizmih, ki omejujejo prihodnjo količino pravic za prodajo na 
dražbi, s čimer bi čim bolj zmanjšali vpliv sprememb na časovni načrt dražb.

Predlog spremembe 38
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 e (novo)
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 f (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1e. V člen 10(4) se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Za zagotovitev predvidljivosti dražb, 
zlasti v zvezi z ocenjeno količino pravic v 
skladu s tem odstavkom, morajo odločitve 
o spremembah, tudi za zmanjšanje 
količine ali dela pravic za prodajo na 
državi, soglasno sprejeti vse države 
članice.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Evropskim svetom iz 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 morajo spremembe časovnega 
načrta za dražbe, ki vplivajo na prihodke držav članic iz prodaje pravic na dražbi, soglasno 
sprejeti vse države članice.

Predlog spremembe 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 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:
„Za zagotovitev predvidljivosti dražb, 
zlasti v zvezi z ocenjeno količino pravic v 
skladu s tem odstavkom, morajo odločitve 
o spremembah, tudi za zmanjšanje 
količine ali dela pravic za prodajo na 
državi, soglasno sprejeti vse države 
članice.“

Or. en
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Predlog spremembe 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Prilagajanje spremlja ocena učinka na 
ravni držav članic v zvezi z omenjenim 
prilagajanjem prihodkov držav članic iz 
prodaje pravic na dražbi. Komisija 
predlaga kompenzacijske ukrepe za čim 
večje zmanjšanje negativnih vplivov na 
prihodke držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 10(3) direktive o sistemu za trgovanje z emisijami se mora del 50 % 
prihodkov od prodaje pravic na dražbi uporabiti za financiranje dražb z namenom ublažitve 
in prilagoditve podnebnim spremembam v državah v razvoju. Da bi lahko države članice 
izpolnile svoje zaveze in tako uresničile mednarodna pričakovanja glede pomoči EU za 
podnebne spremembe, spreminjanje časovnega načrta dražb ne bi smelo privesti do 
zmanjšanja prihodkov od prodaje pravic v državah članicah.

Predlog spremembe 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 
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pododstavek:
„Prilagoditve zaradi omejitve količine 
pravic za prodajo na dražbi leta 2013 ali v 
naslednjih letih do leta 2020 ne veljajo za 
države članice iz Priloge IIa.“

Or. en

Obrazložitev

Nekaterim državam članicam je bilo iz solidarnosti in v interesu rasti v Uniji dodeljenih 
dodatnih 10 % celotne količine pravic, s čimer se je povečala količina pravic, ki jih lahko te 
države prodajajo na dražbi v skladu s Prilogo IIa direktive o sistemu trgovanja z emisijami. 
Vse te države pričakujejo višje stroške v zvezi z izvajanjem svežnja podnebnih in energetskih 
ukrepov. Države članice iz Priloge IIa bi morale biti izvzete iz udeležbe v mehanizmih, ki 
omejujejo prihodnjo količino pravic za prodajo na dražbi, s čimer bi čim bolj zmanjšali vpliv 
sprememb na časovni načrt dražb.

Predlog spremembe 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Prilagoditve zaradi omejitve količine 
pravic za prodajo na dražbi leta 2013 ali v 
naslednjih letih do leta 2020 ne veljajo za 
države članice iz Priloge IIb.“

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam, ki so leta 2005 dosegle vsaj 20-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov v 
primerjavi z referenčnim letom, določenim v kjotskem protokolu, sta bila dodeljena dodatna 
2 % na celotno količino pravic za prodajo na dražbi. Dodatne pravice za prodajo na dražbi 
so bile mišljene kot kompenzacija za stroške držav članic v zvezi z ogromnim zmanjšanjem 
emisij v preteklih letih. Države članice iz Priloge IIb bi morale biti izvzete iz udeležbe v 
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mehanizmih, ki omejujejo prihodnjo količino pravic za prodajo na dražbi, s čimer bi čim bolj 
zmanjšali vpliv sprememb na časovni načrt dražb.

Predlog spremembe 43
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Člen 1 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 29a– odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Člen 29a(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Če cena pravic v več kot šestih 
zaporednih mesecih znaša ali preseže 
trikratno povprečno ceno pravic na 
evropskem trgu ogljika v prejšnjih dveh 
letih, Komisija takoj skliče sestanek 
odbora, ustanovljenega v skladu s 
členom 9 Odločbe št. 280/2004/ES.“

Or. en

Obrazložitev

Namesto predloga spremembe člena 10(4) Direktive 2003/87/ES bi bilo treba uvesti 
spremembo člena 29a za zagotovitev večje pravne varnosti. Člen 29a v sedanji obliki 
omogoča odzivanje v primeru pretiranega nihanja cen, vendar se lahko ta ukrep dejansko 
sproži le takrat, ko so previsoke cene pravic. Z uvedbo predlaganih sprememb bi le eno 
pravno orodje omogočilo odziv v primeru nujnega regulativnega ukrepa.

Predlog spremembe 44
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Člen 1 b (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 29a – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1b
Točka (a) člena 29a(2) se nadomesti z 
naslednjim:
„(a) ukrep, ki državam članicam 
omogoča, da prestavijo ali prenesejo na 
zgodnejši termin prodajo na dražbi 
tistega dela pravic, ki je temu 
namenjen.“

Or. en

Obrazložitev

Namesto predloga spremembe člena 10(4) Direktive 2003/87/ES bi bilo treba uvesti 
spremembo člena 29a za zagotovitev večje pravne varnosti. Člen 29a v sedanji obliki 
omogoča odzivanje v primeru pretiranega nihanja cen, vendar se lahko ta ukrep dejansko 
sproži le takrat, ko so previsoke cene pravic. Z uvedbo predlaganih sprememb bi le eno 
pravno orodje omogočilo odziv v primeru nujnega regulativnega ukrepa.

Predlog spremembe 45
Konrad Szymański

Predlog sklepa
Člen 1 c (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 29a – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1c
Členu 29a(2) se doda naslednja točka:
„(ba) ukrep, ki državam članicam 
omogoča, da opustijo prodajo na dražbi 
tistega dela pravic, ki je temu namenjen.“

Or. en

Obrazložitev

Namesto predloga spremembe člena 10(4) Direktive 2003/87/ES bi bilo treba uvesti 
spremembo člena 29a za zagotovitev večje pravne varnosti. Člen 29a v sedanji obliki 
omogoča odzivanje v primeru pretiranega nihanja cen, vendar se lahko ta ukrep dejansko 
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sproži le takrat, ko so previsoke cene pravic. Z uvedbo predlaganih sprememb bi le eno 
pravno orodje omogočilo odziv v primeru nujnega regulativnega ukrepa.


