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vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo 
Matthias Groote A7-0046/2013 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
 
Predlog sklepa (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

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. 
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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 
znašal 955 milijonov. Če ne bo 
strukturnih ukrepov v zvezi s sistemom 
EU za trgovanje z emisijami, bo še 
narasel. 

 

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. 

 

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, ta 
poseg pa bi bil upravičen samo, če bi z 
oceno učinka dokazali, da je vpliv na 
sektorje z velikim tveganjem selitve virov 
ogljika le omejen. Komisija bi morala 
imeti možnost za največ eno takšno 
prilagoditev, in sicer le v osemletnem 
obdobju z začetkom 1. januarja 2013. 



 

 
 PE507.418/ 3 

 SL 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Predlog spremembe  6 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 2 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2b) Zaradi morebitnih višjih cen 
certifikatov bi bilo treba smernice o 
ukrepih pomoči za nekatere države v 
okviru sistema za trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov po letu 
2012 (SWD(2012)0130 in 
SWD(2012)0131 – stroški posrednih 
emisij) in merila iz člena 10(a)(14) do (17) 
Direktive 2009/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
(stroški neposrednih emisij) pregledati v 
smislu nevarnosti selitve virov CO2 in 
izkrivljanja konkurence med sektorji. 

Obrazložitev 

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 

energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their direct 

competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) or 

whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example the 

aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should reflect 

this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be revised in 

order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low carbon 

footprint. 
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Predlog spremembe  7 

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 doda naslednje: 

 

Predlog spremembe  8 

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 za zagotovitev pravilnega 
delovanja trga v izrednih okoliščinah, 
kadar je iz presoje vplivov razvidno, da je 
vpliv takega posredovanja na sektorje, 
izpostavljene znatnemu tveganju, omejen,  
prilagodi časovni načrt za obdobje iz člena 
13(1) s pričetkom 1. januarja 2013. 
Komisija izvede največ eno tako 
prilagoditev.  

 

Predlog spremembe  9 

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. 

 
 
 


