
 

AM\895005SL.doc  PE483.181v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.3.2012 A7-0033/5 

Predlog spremembe  5 

Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

Romana Jordan 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 – uvodni del 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 

odpravljanje pomanjkljivosti sistema za 

trgovanje z emisijami in omogoči prvotno 

predvideno delovanje, predvsem s 

sprejetjem naslednjih ukrepov pred 

koncem leta 2012: 

24. ugotavlja, da ima evropski sistem 

trgovanja z emisijami nekaj 

nepredvidenih težav in da bo kopičenje 

viška pravic za dolgo časa zmanjšalo 

spodbudo za uveljavljanje nizkoogljičnih 

naložb; želi spomniti, da to ogroža 

učinkovitost tega sistema kot osrednjega 

mehanizma EU za zmanjševanje emisij, s 

katerim bi imele konkurenčne tehnologije 

enake konkurenčne pogoje, podjetjem bi 

bila omogočena prožnost, da bi razvijala 

lastne strategije blaženja, in bi bili 

omogočeni specifični ukrepi za boj proti 

selitvi virov ogljika; 

 poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 

odpravljanje pomanjkljivosti sistema za 

trgovanje z emisijami in omogoči prvotno 

predvideno delovanje; ti ukrepi lahko 

obsegajo: 

Or. en 
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Chris Davies 
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Romana Jordan 
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Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 – točka a 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(a) ponovno naravnanje sistema za 

trgovanje z emisijami pred začetkom tretje 

faze, in sicer z ukinitvijo precejšnje 

količine pravic do emisije, da se ponovno 

vzpostavi redkost, kar bi omogočilo 

uresničitev prvotnega cilja, to je 

zagotavljanje spodbud za naložbe v 

nizkoogljične tehnologije in ukrepe za 

energetsko učinkovitost, nato pa 

predstavitev predloga zakonodajnega 

akta, ki bi omogočil, da se tovrstne pravice 

odpravijo; 

(a) čim hitreje predstaviti poročilo 

Parlamentu in Svetu, v katerem bodo med 

drugim preučeni vplivi na spodbude za 

vlaganje v nizkoogljične tehnologije in 

tveganje selitve virov CO2; Komisija pred 

začetkom tretje faze po potrebi dopolni 

uredbo iz člena 10(4) Direktive 

2003/87/ES, da bi začeli izvajati ustrezne 

ukrepe, kar bi lahko zajemalo tudi 

zadržanje potrebnega števila pravic;  

Or. en 



 

AM\895005SL.doc  PE483.181v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2012 A7-0033/7 

Predlog spremembe  7 

Chris Davies 
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Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 – točka c 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(c) vključitev prometa v trgovanje z 

emisijami, da se spodbudijo inovacije in 

poveča energetska učinkovitost v tem 

sektorju, učinkoviteje internalizirajo 

stroški in vzpostavijo enaki konkurenčni 

pogoji med različnimi vrstami prometa; 

črtano 

Or. en 
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v imenu skupine ALDE 

Romana Jordan 
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Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 – točka d 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(d) čim hitrejša določitev rezervne cene za 

dražbe pravic, ki bo nižja od cene ogljika, 

predvidene ob sprejetju sedanje 

zakonodaje za preprečevanje selitve emisij 

CO2, vendar dovolj visoka, da bodo 

dolgoročne naložbe podjetij varne; 

(d) ocena in objava ocene o koristnosti 

oblikovane rezervne cene za dražbo pravic; 

Or. en 
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Poročilo A7-0033/2012 

Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 – točka e 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(e) spodbujanje povpraševanja v sistemu 

trgovanja z emisijami s predlogom 

njegove razširitve na emisije iz fosilnih 

goriv, prodanih iz sektorjev ogrevanja in 

prometa, ki nista neposredno 

izpostavljena mednarodni konkurenci, ter 

iz sektorja pomorskega prometa; 

črtano 

Or. en 
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Chris Davies 

Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 – točka h 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(h) zagotovitev, da noben od teh ukrepov 

ne povzroči zmanjšanja ravni pravic, 

dodeljenih brezplačno za industrijo, v 

kateri prihaja do selitve virov ogljika, z 

namenom izpolnjevanja meril; 

(h) zagotovitev, da nobeden od teh 

ukrepov ne bo povzročil znižane ravni 

pravic za sektorje, v katerih je po sklepu o 

referenčnih vrednostih (Sklep Komisije 

2011/278/EU) velika možnost selitve virov 

CO2; 

Or. en 

 

 


