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8.2.2017 A8-0003/142 

Predlog spremembe  142 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 3 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 9 – odstavka 2 in 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Od leta 2021 je linearni faktor 2,2 %. Od leta 2021 je linearni faktor 2,2 %, ki se 

spremlja, da bi ga ne prej kot leta 2024 

zvišali na 2,4 %. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0003/143 

Predlog spremembe  143 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3)  Evropski svet je potrdil, da bo 

dobro delujoč, reformiran sistem EU ETS z 

instrumentom za stabilizacijo trga glavni 

evropski instrument za doseganje tega 

cilja, pri čemer se bo od leta 2021 naprej 

uporabljal letni faktor zmanjšanja v višini 

2,2 %, brezplačna dodelitev pa ne bo 

prenehala veljati, temveč se bodo obstoječi 

ukrepi nadaljevali po letu 2020 (da se 

prepreči selitev virov CO2 zaradi podnebne 

politike, dokler se ne sprejmejo primerljiva 

prizadevanja v drugih gospodarskih 

velesilah), ne da bi se zmanjšal delež 

pravic, ki se prodajo na dražbi. Delež 

pravic, ki se prodajo na dražbi, bi se moral 

izraziti kot odstotek v zakonodaji, da se 

okrepi gotovost načrtovanja v zvezi z 

naložbenimi odločitvami, izboljša 

preglednost ter poenostavita celotni sistem 

in njegova razumljivost. 

(3) Dobro delujoč, reformiran sistem 

EU ETS in okrepljen instrument za 

stabilizacijo trga bosta glavna evropska 

instrumenta za doseganje tega cilja, pri 

čemer se bo od leta 2021 naprej uporabljal 

letni faktor zmanjšanja v višini 2,2%, 

brezplačna dodelitev pa ne bo prenehala 

veljati, temveč se bodo ukrepi nadaljevali 

po letu 2020, da se prepreči selitev virov 

CO2 zaradi podnebne politike, dokler se ne 

sprejmejo primerljiva prizadevanja v 

drugih gospodarskih velesilah. Delež 

pravic, ki se prodajo na dražbi, bi se moral 

izraziti kot odstotek v zakonodaji in se 

zmanjšati z uporabo medsektorskega 

korekcijskega faktorja, da se okrepi 

gotovost načrtovanja v zvezi z naložbenimi 

odločitvami, izboljša preglednost, 

poenostavita celotni sistem in njegova 

razumljivost in da se sektorji, ki so najbolj 

izpostavljeni selitvi virov CO2, zaščitijo 

pred medsektorskim korekcijskim 

faktorjem. Te določbe bi bilo treba 

pregledovati v skladu s pariškim 

sporazumom in jih po potrebi ustrezno 

spremeniti, da bi Unija izpolnila svoje 

zaveze v skladu s tem sporazumom. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0003/144 

Predlog spremembe  144 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 - točka 6 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 10b – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1ba) Evropska komisija na podlagi 

člena 6(2) pariškega sporazuma v 

poročilu, ki ga pripravi v skladu s členom 

28aa, oceni razvoj politik za ublažitev 

podnebnih sprememb v tretjih državah in 

regijah, vključno s tržnimi pristopi, ter 

učinek teh politik na konkurenčnost 

evropske industrije. 

(1bb) Če v poročilu ugotovi, da še vedno 

obstaja znatno tveganje selitve virov CO2, 

po potrebi pripravi zakonodajni predlog o 

uvedbi prilagoditve meje CO2, ki je 

popolnoma skladen s pravili Svetovne 

trgovinske organizacije in temelji na 

študiji izvedljivosti, ki se začne izvajati z 

objavo te direktive v Uradnem listu. S tem 

mehanizmom bi sistem EU za trgovanje z 

emisijami vključeval uvoznike proizvodov, 

proizvedenih v sektorjih ali delih sektorjev 

iz člena 10a. 

Or. en 

 


