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20.6.2013 A7-0046/21 

Predlog spremembe  21 
Matthias Groote 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

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. 

Če je iz ocene učinka za posamezni 
industrijski sektor razvidno, da ni 
pričakovati večjega vpliva na sektorje ali 
podsektorje, ki so močno izpostavljeni 
tveganju selitve virov CO2, lahko Komisija 
za zagotovitev pravilnega delovanja trga v 
izrednih okoliščinah prilagodi časovni 
načrt za obdobje iz člena 13(1), začenši s 
1. januarjem 2013. Komisija izvede samo 
eno tako prilagoditev, in sicer za največ 
900 milijonov pravic. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/22 

Predlog spremembe  22 
Matthias Groote 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Predlog sklepa 
Člen 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

Pravice, ki so bile zaradi prilagojenega 
urnika dražb po členu 10(4) Direktive 
2003/87/ES začasno umaknjene s trga, 
bodo na predvidljiv in linearen način 
ponovno uvedene na trg leto po letu, ko so 
bile nazadnje umaknjene. 600 milijonov 
teh pravic bo danih na razpolago za 
ustanovitev sklada v podporo razvoju 
inovativne nizkoogljične tehnologije, 
demonstracijskih projektov in ukrepov za 
zmanjšanje stroškov in ogljikovih emisij v 
energijsko intenzivnih industrijskih 
panogah, pa tudi za socialne in 
kvalifikacijske vidike prehoda v 
nizkoogljično gospodarstvo. Financiranje 
bo zagotovljeno po načelih iz četrtega 
pododstavka člena 10a(8) Direktive 
2003/87/ES, ki jih je treba smiselno 
uporabljati. Razpoložljiva finančna 
podpora se dodeli pred koncem leta 2020. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/23 

Predlog spremembe  23 
Matthias Groote 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 1 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1b) Sistem EU za trgovanje z emisijami je 
bil ustanovljen, da bi na stroškovno 
učinkovit in gospodaren način spodbujali 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 
kakor je opredeljeno v členu 1 Direktive 
2003/87/ES. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sistem trgovanja z zgornjo omejitvijo omogoča, da se na stroškovno učinkovit način dosežejo 

zastavljeni cilji glede zmanjševanja emisij. Zmanjševanje emisij zagotavlja zgornja omejitev, 

ne cena. 



 

AM\941185SL.doc  PE507.418v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
20.6.2013 A7-0046/24 

Predlog spremembe  24 
Matthias Groote 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

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 za 
največ 900 milijonov pravic in samo za 
obdobje osmih let z začetkom 1. januarja 
2013. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/25 

Predlog spremembe  25 
Matthias Groote 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Delež pravic, za katere Komisija 
predlaga, da bi jih zadržali, bi bilo treba 
uporabiti za oblikovanje sklada, ki bi 
spodbujal industrijske inovacije in 
stabilnost sistema EU za trgovanje z 
emisijami. Komisijo bi bilo treba 
pooblastiti, da bi skladu v te namene 
zagotovila 600 milijonov pravic na podlagi 
obstoječega mehanizma EU za 
financiranje (NER 300), in sicer za razvoj 
inovativnih nizkoogljičnih tehnologij ter 
da bi se sredstva uporabila tudi za 
demonstracijske projekte in napredek, ki 
bi mogli zmanjšati stroške in ogljikove 
emisije v energijsko intenzivnih 
industrijskih panogah, ter za socialne in 
kvalifikacijske vidike prehoda v 
nizkoogljično gospodarstvo. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/26 

Predlog spremembe  26 
Matthias Groote 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

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 
nekaterih ukrepih pomoči v okviru 
sistema za trgovanje s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov po letu 2012 
(SWD(2012)0130 in SWD(2003)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. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/27 

Predlog spremembe  27 
Matthias Groote 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Čeprav je cena ogljika nižja od 
prvotno predvidene, bi morala Komisija v 
posameznem trgovalnem obdobju slediti 
načelu regulativne kontinuitete ter pri 
določanju seznama sektorjev in 
podsektorjev, ki naj bi bili v obdobju med 
letoma 2015 in 2019 izpostavljeni 
velikemu tveganju selitve virov CO2, 
upoštevati aktualne gospodarske razmere.  

Or. en 

Obrazložitev 

Ko bo Komisija preučevala seznam sektorjev, ki jih ogroža selitev virov CO2, bo morala 

upoštevati aktualne gospodarske razmere. Sektorji, ki so zdaj na seznamu, se ne smejo izločiti 

z novega seznama. Industrija potrebuje dolgoročno predvidljivost, zato bi morala Komisija 

slediti načelu regulativne kontinuitete. 
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20.6.2013 A7-0046/28 

Predlog spremembe  28 
Matthias Groote 
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo A7-0046/2013 
Matthias Groote 
Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Predlog sklepa 
Uvodna izjava 3 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) Aktualna nizka cena ogljika je med 
drugim posledica sila različnih 
nacionalnih podpornih programov za 
obnovljive vire energije, ki izhajajo iz 
direktive o obnovljivih virih energije. 
Komisija bi morala za dolgoročno 
povečanje učinkovitosti sistema EU za 
trgovanje z emisijami in zagotovitev 
regulativne stabilnosti do konca leta 2013 
predstaviti strukture za bolj povezan 
sistem, ki bo spodbujal obnovljive vire 
energije po letu 2020 na ravni EU.  

Or. en 

 
 


