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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Obravnavanje podnebnih sprememb in prehod na nizkoogljično gospodarstvo je poglavitna 
svetovna prednostna naloga. V odziv na to je Parlament ustanovil začasni odbor za podnebne 
spremembe. Komisija je januarja 2008 na podlagi sklepov spomladanskega Sveta 2007 in 
predhodnih resolucij Parlamenta predstavila zelo ambiciozen sveženj, ki bo do leta 2020 
sprožil zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU za vsaj 20 %, če pa bi bil dosežen 
obsežen mednarodni sporazum, pa celo za 30 %. Ta kvantni skok v evropskem oblikovanju 
politike je več kot jasen znak drugim državam, da se je EU resno zavezala boju proti 
podnebnim spremembam.

Sistem EU za trgovanje z emisijami, vzpostavljen leta 2005, je največji tovrstni sistem na 
svetu, saj zajema deset tisoč upravljavcev, in temeljni kamen evropskega pristopa k 
podnebnim spremembam. Ta istem je tudi močno ekonomsko gonilo. Številna podjetja v tem 
sistemu, ga vidijo kot enega ključnih dejavnikov pri svojem dolgoročnem odločanju, ki bo 
močno ali srednje močno vplival na odločitve o razvijanju inovativne tehnologije.1 Ta sistem 
pri finančnih ustanovah vedno bolj velja za resen, delujoč in pomemben trg.

Njegovi prvi dve fazi sta pokazali, da delujoč notranji trg z emisijskimi pravicami lahko 
omogoči ustvarjanje pritiska na ceno ogljika, čeprav ni šlo brez težav. Odvisnost sistema od 
nacionalnih načrtov razdelitve pravic je privedla do upada cen CO2, ker so države članice 
razdelile preveč pravic, zaradi neupravičenih nepričakovanih dobičkov proizvajalcev 
električne energije, nepoštene konkurence v EU zaradi razlik med dodeljenimi nacionalnimi 
pravicami ter negotovost za udeležence na trgu. Te težave so bile obravnavane v obsežnem 
pregledu sistema EU za trgovanje z emisijami, ki je bil opravljen glede na mednarodna 
pogajanja o postkjotskem sporazumu. Komisija je januarja 2008 objavila predlog, naj se 
sistem EU revidira.

Pripravljavka mnenja ta predlog toplo pozdravlja. Prvič, predlog bo z uvedbo enotne evropske 
zgornje meje za skupno količino emisijskih pravic (vključno s skupno rezervo za nove 
udeležence), uskladitvijo metod za podeljevanje (v glavnem dražbe; za sektorje, ki ne 
proizvajajo električne energije, pa postopna odprava brezplačnih pravic) in določitvijo 
poglavitnih opredelitev privedel do večje usklajenosti in enakih razmer delovanja za vse. 
Drugič, predvidljivost sistema bo zaradi daljšega obdobja podelitve in enakomernega, 
predvidljivega zmanjševanja zgornje meje večja. Tretjič, zaradi širjenja področja uporabe na 
nove področja (npr. proizvajalci aluminija in amonija) in nove pline (dušikove okside in 
perfluorirane ogljikovodike) bo več možnosti za odkritje stroškovno učinkovitih načinov za 
zmanjševanje emisij. Tretjič, zmanjšalo se bo upravno breme (zlasti za mala in srednje velika 
podjetja), saj bo malim napravam omogočeno odstopanje.

Da pa bi predlog okrepili in da bi postal sistem še uspešnejši in učinkovitejši, bi bilo treba 
nekatere prvine spremeniti. Namen večine teh sprememb je zmanjšati negotovost in povečati 
predvidljivost sistema. Z okoljskega vidika je to nujno potrebno, saj negotovost škodi 
načrtovanju prihodnjih investicij, ki bi lahko vodile do zmanjšanja emisij, na primer s 
povečanjem energetske učinkovitosti ali obnovitvijo dotrajanih naprav.

                                               
1 Revizija sistema EU za trgovanje z emisijami – povzetki raziskave, McKinsey, 2005
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Nagrajevanje najučinkovitejših upravljavcev
Energetska učinkovitost je osnova prizadevanj za nizkoogljično družbo. Kadar se pravice 
dodeljujejo brezplačno, je pomembno, da se to ne zgodi po zgodovinski metodi (s čimer bi 
nagradili že obstoječe ponudnike), pač pa na podlagi najboljše razpoložljive prakse / najboljše 
razpoložljive tehnologije. Če bodo pravice dodeljene na podlagi najučinkovitejših meril 
uspešnosti, bodo nagrajena energetsko učinkovita podjetja, ki so vlagala v okolju prijazne 
proizvodne postopke. Bistveno je, da sektorji industrije sodelujejo med seboj in čim prej 
oblikujejo ta merila uspešnosti, saj brez usklajenih meril brezplačno dodeljevanje ni mogoče. 
Energetska učinkovitost je stroškovno najučinkovitejše in takoj razpoložljivo orodje za 
zmanjšanje emisij ter za izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo in konkurenčnosti. Na 
voljo je že vrsta energetsko učinkovitih tehnologij, ki bi jih lahko uvedli v kratkem času. V 
prihodnje bi lahko evropski sistem trgovanja z emisijami povezali z usklajenim sistemom 
trgovanja z belimi certifikati, ki spodbuja prihranke energije in energetsko učinkovitost. 
Pomembno je, da Komisija te možnosti ustrezno preuči.

Prihodki iz dražb pravic
Po nekaterih ocenah naj bi prihodki iz dražb pravic znašali najmanj 33 milijard EUR na leto 
(ob upoštevanju samo dražb za energetski sektor in relativno nizke cene CO2)1. V predlogu je 
zapisano, da bi ti prihodki šli v proračun držav članic, ki bi „moralno obvezane“, da bi del teh 
prihodkov namenile za boj proti podnebnim spremembam v širšem smislu. Vendar to ni 
dovolj in lahko bi se zgodilo, da bi prihodki izginili v državnem proračunu. S tem bi zamudili 
priložnost, da bi ta denar uporabili za zmanjšanje emisij in podporo držav v razvoju, po 
možnosti na ravni EU.

Notranje informacije in tržne manipulacije
V enem tednu se povprečno trguje z 10 milijoni pravic, zaradi česar je ta trg vreden več 
milijard evrov. Toda pravna narava teh pravic ni jasna. Nekatere države menijo, da so to 
finančni instrumenti2 in trgovanje z njimi nadzoruje finančni nadzorni organ, medtem ko 
druge menijo, da so pravice običajno blago in da lahko za finančne instrumente veljajo le 
njihovi izvedeni instrumenti. Z uporabo podobnih pravil bi oblikovanje cen na trgu bolj 
temeljilo na tržno pomembnih informacijah in manj na protikonkurenčnih špekulacijah, na 
primer s skladi hedge ali državnimi premoženjskimi skladi. Poleg tega bi bilo treba strogo in 
jasno urediti tržno občutljive informacije, ki jih objavijo Komisija in države članice, saj ima 
lahko njihova objava velike finančne posledice. Enaka pravila bi morala veljati za občutljive 
podatke o borznem trgu.

Prepuščanje ogljika
Vse dokler ni globalnega okvira, bi se zaradi sistema zmanjševanja emisij, ki je preveč 
obremenjujoč, podjetja lahko odločila, da svojo proizvodnjo preselijo iz EU. To ne bi imelo le 
gospodarskih in družbenih posledic, ampak bi tudi ogrozilo okoljske cilje, saj se za ta podjetja 
ne bi več opravljal isti nadzor nad emisijami. Komisija se te težave zaveda, vendar rešitev 
odlaga. Do leta 2010 naj bi ugotovili, v katerih sektorjih prihaja do povečanih emisij CO2, do 
leta 2011 pa bi Komisija predlagala možne ukrepe za njihovo preprečitev (100-odstotno 

                                               
1 Ali ima Evropska unija zadostna finančna sredstva za doseganje skupnih ciljev energetske politike in 
podnebnih sprememb? Oddelek za proračunske politike, Evropski parlament 2008.
2 Izvajanje direktive o trgovanju z emisijami v državah članicah EU, Evropska agencija za okolje, 2008.
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brezplačno dodeljevanje pravic in/ali zajetje uvoza v sistemu trgovanja z emisijami v 
Evropski uniji). Poleg tega bi seznam ranljivih sektorjev obnovili vsaka tri leta. Pripravljavka 
mnenja se zavzema za globalni sporazum, ki bi zajemal vsa zadevna podjetja in sektorje. Če 
tega cilja ne bi dosegli, bi bili globalni sektorski sporazumi (z objektivnimi in preverljivimi 
cilji zmanjšanja emisij) druga najboljša možnost. Če se nobena od teh možnosti ne bi 
uresničila, bi morala imeti Evropska unija pripravljen mehanizem, ki bi omogočil gotovost in 
predvidljivost, potrebni za dolgoročne naložbe in obnovitev portfelja sredstev v teh sektorjih. 
Ker bo sistem začel delovati leta 2013, morajo podjetja in vlagatelji vnaprej in dolgoročno 
vedeti, koliko pravic bo dobil posamezni sektor. Po drugi strani pa bi bila mednarodna 
pogajanja po nepotrebnem ovirana, če bi Evropska unija že zdaj določila, kateri sektorji bodo 
zaščiteni z brezplačnimi pravicami. Najboljši način za zagotovitev večje gotovosti za 
udeležence na trgu brez negativnih posledic za mednarodna pogajanja je spodbuditi Komisijo, 
naj pohiti, in podaljšati obdobje med pregledi, obenem pa poskrbeti, da se pred pričakovanim 
izidom mednarodnih pogajanj decembra 2009 nič ne objavi.

Mala in srednja podjetja ter upravno breme
V korist malih in srednjih podjetij je, da prevzamejo vodilno vlogo in vlagajo v nizkoogljično 
tehnologijo. Vendar mora natančno regulativno okolje upoštevati njihov posebni položaj. 
Predlog omogoča, da so male kurilne naprave (pod 25 MW) izključene iz sistema, če bodo 
veljali enakovredni ukrepi. Prag je dokaj nizek. Za zdaj je tretjina vseh kurilnih naprav, ki so 
zajete v sistemu, relativno majhnih (pod 50 MW), ki skupaj povzročijo le 2 % vseh 
zabeleženih emisij1. Zaradi tega je učinkovito, da se dvigne prag za izključitev malih naprav 
iz sistema (na primer prag za celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja). 

Nadaljnje usklajevanje
Za večjo pravno gotovost in resnično enake pogoje poslovanja v EU je treba predvideti 
nadaljnje usklajevanje. To velja za opredelitve (npr. zapiranja), pa tudi za plačila/dajatve ter 
globe/kazni. Najvišje globe za enake kršitve med državami članicami se na primer močno 
razlikujejo: od 600 do 15 milijonov EUR.

Mednarodni vidiki
Evropski sistem trgovanja z emisijami bi moral biti prvi korak na poti h svetovnemu sistemu 
za trgovanje z emisijami. Zaradi tega je poglavitno omogočiti povezavo med njim in drugimi 
sistemi za trgovanje z emisijami – pri čemer se uporabijo vsi možni instrumenti Skupnosti –, 
da bi k pristopu spodbudili tretje države, ki mejijo na EU. Za države v razvoju mora EU 
izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja evropski sistem trgovanja z emisijami, da bi tem državam 
pomagali do normalnih ravni ogljikovih emisij z ustreznimi naložbami in prenosom znanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

                                               
1 Muldur, U., Corvers, F., Delanghe, H., Dratwa, J., Heimberger, D., Sloan, B., Vanslembrouck, S., "A new Deal 
for an Effective European Research Policy - The Design and Impacts of the 7th Framework Programme", 2006, 
str. 7.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, je doseči ustalitev 
koncentracije toplogrednih plinov v 
ozračju na ravni, ki bi preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem. 
Za dosego tega cilja povišanje svetovne 
letne povprečne temperature površja ne 
sme preseči predindustrijske ravni za več 
kot 2 °C. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. To zahteva večja 
prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih držav ter spodbujanje 
sodelovanja držav v razvoju v postopku za 
zmanjšanje emisij.

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, je doseči ustalitev 
koncentracije toplogrednih plinov v 
ozračju na ravni, ki bi preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem. 
Za dosego tega cilja povišanje svetovne 
letne povprečne temperature površja ne 
sme preseči predindustrijske ravni za več 
kot 2 °C. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. To zahteva večja 
prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih in novo 
industrializiranih držav ter držav v razvoju 
v postopku za zmanjšanje emisij.

Obrazložitev

Glede na vedno večji delež emisij v novo industrializiranih držav je treba določiti cilj 
zagotavljanja njihovega sodelovanja, ne pa le cilja o spodbujanju njihovega sodelovanja. 
Treba je določiti cilj zagotavljanja sodelovanja držav v razvoju, ne samo določiti cilj o 
spodbujanju njihovega sodelovanja.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V svoji resoluciji z dne 31 januarja 
2008 o izidu balijske konference o 
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podnebnih spremembah (COP 13 in 
COP/MOP 3) je Evropski parlament 
ponovno poudaril svoje stališče, da se 
morajo industrijsko razvite države 
obvezati, da bodo do leta 2020 zmanjšale 
emisije CO2 za najmanj 30 %, do leta 
2050 pa za 60–80 % v primerjavi z letom 
1990. Ker Evropska unija pričakuje 
pozitiven izid pogajanj konference COP-
15, ki naj bi potekala leta 2009 v 
Københavnu, bi morala začeti pripravljati 
strožje cilje za zniževanje emisij do leta 
2020 in skušati zagotoviti, da bo sistem 
Skupnosti po letu 2013 kot njen prispevek 
k novemu mednarodnemu sporazumu 
omogočil strožje zgornje meje.

Obrazložitev

Pomembno poudariti ambiciozne načrte Parlamenta glede boja proti podnebnim
spremembam. To bomo najbolje dosegli z mednarodnim sporazumom, ki naj bi ga sklenili v 
Københavnu do konca leta 2009. Ta predlog je dokaz odločne zavezanosti EU glede tega, pa 
tudi znak, da je EU pripravljena na strožje cilje, ki jih bo prinesel novi sporazum. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4)  Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005.

(4)  Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na ravni 
mednarodno priznanega kjotskega 
referenčnega leta 1990, morajo biti do leta 
2020 pravice do emisije, dodeljene za 
takšne naprave, za 21 % nižje glede na leto 
2005. 
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Obrazložitev

Na osnovi tega izračuna bi raven skupnih dovoljenih emisij znašala 4.65 milijard ton pri 
uporabi 20-odstotnega zmanjšanja v primerjavi z letom 1990. Do leta 2020 morajo panoge, ki 
niso zajete v sistemu za trgovanje z emisijami, doseči zmanjšanje emisij v višini 2.67 milijard 
ton. Izračun v nasprotju s trditvijo Komisije tudi pokaže, da je treba od panog v sistemu EU 
za trgovanje z emisijami zahtevati 15-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2005.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Stoječa drevesa kot tudi les in njegovi 
derivati predstavljajo zelo pomemben vir 
skladiščenja in shranjevanje ogljika. 
Poleg tega les prispeva k boju proti 
toplogrednemu učinku, saj nadomešča 
fosilno vire energije. Tako predstavljajo 
gozdovi prave naravne zaloge ogljika, 
vendar se ta ogljik sprosti v ozračje pri 
izsekavanju gozda ali pri gozdnih požarih, 
zato je pomembno uvesti mehanizme za 
zaščito gozdarstva, da se ublaži globalno 
segrevanje. 

Obrazložitev

20-odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov se pripisuje spremembi rabe zemljišč (na 
primer krčenje tropskega gozda). Letne emisije toplogrednih plinov, nastale samo zaradi 
krčenja gozdov, znašajo 6 milijard ton ekvivalenta CO2. 

Samo v Franciji zaloge ogljika znašajo 15.6 milijonov ton, ki zadržujejo 10 odstotkov emisij 
toplogrednih plinov. Nadomestna vrednost je ocenjena na 14 milijonov ton ogljika. Brez 
gozdov in lesa bi Francija v ozračje izpustila dodatnih 108 ton ogljika ali 20 % več.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Zaradi precejšnjega potenciala 
gozdarske panoge, da ublaži globalno 
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segrevanje, je treba ob upoštevanju še 
drugih funkcij, ki jih imajo gozdovi, uvesti 
spodbude za nadgradnjo in razvoj tega 
potenciala. 

Obrazložitev

V poročilu za leto 2007 Medvladni forum o podnebnih spremembah navaja, da bo dolgoročna 
strategija za trajnostno upravljanje gozdov, ki je usmerjena k ohranjanju ali povečanju 
gozdnih zalog ogljika ob proizvodnji trajnostnega letnega pridelka lesa, lesnih vlaken ali 
energije iz gozdov, ustvarila največje trajnostne učinke za zmanjšanje globalnega segrevanja. 
Treba je upoštevati tudi resolucijo Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2007, v 
katerem je Evropsko komisijo pozval, naj v sistem trgovanja z emisijami (ETS) vključi 
nekatere dejavnosti, povezane z gozdarstvom. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Direktiva 2003/87/ES in direktiva 
2004/101/ES o spremembi direktive 
2003/87/ES je treba uskladiti z ukrepi iz 
kjotskega protokola glede dejavnosti, 
povezane z rabo zemljišč, spremembo rabe 
zemljišč in gozdarstvom (LULUCF).

Obrazložitev

Kjotski protokol določa količinske cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
industrializiranim državam, ki so navedene v prilogi B. Več členov se nanaša na dejavnosti 
LULUCF, in sicer na pogozdovanje, ponovno pogozdovanje, krčenje gozdov, upravljanje 
gozdov, upravljanje kmetijskih zemljišč, upravljanje pašnikov in obnovo vegetacije. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Sistem Skupnosti in projektni 
mehanizmi iz kjotskega protokola morajo 
biti polno povezani z vključevanjem 
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dejavnosti pogozdovanja, ponovnega 
pogozdovanja, krčenja gozdov, 
upravljanja gozdov, upravljanja 
kmetijskih zemljišč, upravljanja pašnikov 
in obnove vegetacije (LULUCF) v okviru 
direktiv 2003/87/ES in 2004/101/ES.

Obrazložitev

Direktiva 2004/101/ES z dne 27. oktobra 2004, ki spreminja Direktivo 2003/87/ES, iz svojega 
področja uporabe izključuje dejavnosti, povezane z gozdarstvom in kmetijstvom.

Gozdarska panoga in nekatere okoljske organizacije podpirajo vključitev dejavnosti LULUCF 
v sistem trgovanja z emisijami EU. Organizacije poudarjajo, da imajo te dejavnosti 
pomemben vpliv na podnebne spremembe, in izpostavljajo, da je krčenje gozdov odgovorno
za 20 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Vključitev teh dejavnosti bi bil tudi 
način spodbujanja trajnostnega razvoja v neindustrializiranih državah.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) Komisija mora preučiti ureditve za 
vključitev dejavnosti LULUCF v okviru 
direktiv 2003/87/ES in 2004/101/ES glede 
tehničnega napredka in predlogov, ki so 
bili predstavljeni na balijski konferenci. 
Komisija mora o tej zadevi predložiti 
zakonodajni predlog Evropskemu 
parlamentu in Svetu najkasneje do konca 
leta 2008.

Obrazložitev

Nekatere države članice očitajo Evropski komisiji, da ni zadostno obrazložila svoje odločitve 
o izključitvi dejavnosti LULUCF, in obžalujejo njeno odločitev, saj je bila Evropska komisija 
v Sklepih Evropskega sveta z dne 9. marca 2007 in Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
15. novembra 2007 o konferenci o podnebnih spremembah na Baliju pozvana k vključitvi 
dejavnosti LULUCF v EU ETS. Te dejavnosti v državah v razvoju ne bi predstavljale 
znatnega vira finančnih sredstev, ki bi bila sposobna zagotavljati varstvo biološke 
raznovrstnosti in rehabilitacijo poškodovanih gozdov. 
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 10 000 ton CO2 
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Če so za male naprave, katerih emisije ne 
presegajo zgornje meje 25 000 ton CO2 na 
leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo, treba pa bi bilo 
dovoliti, da tovrstne naprave prostovoljno 
ostanejo v sistemu Skupnosti. Ta zgornja 
meja zaradi upravne poenostavitve nudi 
največjo prednost glede znižanja upravnih 
stroškov za vsako tono, ki je izključena iz 
sistema. Pri reviziji te direktive bi bilo 
treba preučiti spremembo praga, pri 
čemer bi upoštevali delež malih naprav pri 
skupnih emisijah, upravno breme in 
izkušnje iz uvedbe enakovrednih ukrepov.
Zaradi prehoda s petletnih obdobij 
dodeljevanja ter za večjo gotovost in 
predvidljivost je treba opredeliti določbe o 
pogostosti pregledov dovoljenj za emisije 
toplogrednih plinov.

Obrazložitev

Še naprej je treba iskati možnosti za nadaljnje zmanjševanje upravnega bremena za mala in 
srednje velika podjetja, preprečevanje nepotrebnih upravnih stroškov in birokracije ter za 
večjo učinkovitost sistema. Za zdaj je tretjina vseh naprav, ki so zajete v sistemu, male 
naprave, ki skupaj povzročijo le 2 % vseh zabeleženih emisij. 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Evropsko gospodarstvo si mora med (13) Evropsko gospodarstvo si mora med 
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drugim dodatno prizadevati za to, da bo 
prenovljeni sistem Skupnosti deloval na 
najvišji možni ravni gospodarske 
učinkovitosti in pod popolnoma 
usklajenimi pogoji za dodelitev znotraj 
Skupnosti. Pravice se morajo torej 
načeloma dodeljevati prek dražbe, saj je ta 
sistem najpreprostejši in splošno velja za 
gospodarsko najbolj učinkovitega. S tem bi 
omejili tudi nepričakovane dobičke ter 
nove udeležence in gospodarstva z višjo 
rastjo od povprečne konkurenčno izenačili 
z obstoječimi napravami.

drugim dodatno prizadevati za to, da bo 
prenovljeni sistem Skupnosti deloval na 
najvišji možni ravni gospodarske 
učinkovitosti in pod popolnoma 
usklajenimi pogoji za dodelitev znotraj 
Skupnosti. Pravice se bodo morale torej 
načeloma dodeljevati prek dražbe, saj je ta 
sistem najpreprostejši in splošno velja za 
gospodarsko najbolj učinkovitega. S tem bi 
omejili tudi nepričakovane dobičke ter 
nove udeležence in hitro rastoča
gospodarstva konkurenčno izenačili z 
obstoječimi napravami. Komisija mora 
spremljati dražbe in kasnejše delovanje 
trga ogljika za zagotovitev, da bosta ta dva 
cilja dosežena. Da bi zagotovili skupen in 
skladen pristop k dražbam po vsej Uniji, 
jih mora upravljati Komisija ali pristojni 
organ, ki ga imenuje Komisija. To bo 
zagotovilo tudi, da se bodo prihodki od 
dražb lahko združili in učinkovito 
uporabili.

Obrazložitev

Da bi zmanjšali negotovost za podjetja, se usmerili proti uskladitvi in povečali učinkovitost, 
bi se morale dražbe upravljati centralno. Poleg tega bi morala Komisija spremljati njihov 
učinek, da bi zagotovila uresničenje obljubljenih koristi.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 A (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi zagotovili urejeno delovanje 
trgov ogljika in električne energije, bi se 
morale dražbe pravic za obdobje po letu 
2013 začeti najkasneje leta 2011 in 
temeljiti na jasnih in objektivnih ter veliko 
prej opredeljenih načelih.

Obrazložitev

Bistveno je, da trg ogljika deluje pravočasno, učinkovito in dovolj likvidno, da lahko podpira 
učinkovito delovanje trga električne energije. Ker so za ta trg značilne terminske pogodbe, bi 
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se morala dejanska dražba začeti že precej pred zadevnim obdobjem. Poleg tega bi bilo treba 
načela dražbe in natančne določbe izvedbi objaviti dosti prej, da bi si lahko podjetja 
pripravila licitacijske strategije. 

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 A (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Komisija mora še naprej preučevati 
druge načine spodbujanja emisijsko in 
energetsko najučinkovitejše prakse v 
sektorjih v sistemu Skupnosti, pa tudi v 
drugih sektorjih. Do septembra 2009 bi 
morala raziskati zlasti potencial za 
oblikovanje vseevropskega sistema belih 
certifikatov, s katerimi bi nagrajevali 
energetsko učinkovite naložbe.

Obrazložitev

V členu 4(5) direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih 
storitvah se od Komisije zahteva, naj preuči predstavitev predloga o belih certifikatih na 
podlagi prvih treh let uporabe direktive. Vendar za izvedbo tega končnega pregleda ni 
postavljen trden datum. V projektu "Euro White Cert" ravno preučujejo potencial 
vseevropskih belih certifikatov in njihove morebitne povezave s sistemom EU za trgovanje z 
emisijami.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Med obrati, naj bodo zunanji ali ne, 
ne sme nastati neupravičeno izkrivljanje 
konkurence.

Obrazložitev

Treba je preprečiti izkrivljanje na notranjem trgu, nastalo zaradi dodelitve pravic, ki bi 
povzročilo premik v proizvodnji iz zunanjih v notranje obrate, kar bi privedlo k povečanja 
emisij CO2. Namen sistema EU za trgovanje z emisijami je zmanjšanje emisij toplogrednih 
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plinov in motnje obstoječih proizvodnih načinov z zunanjimi izvajalci na energetsko učinkovit 
način lahko imele škodljiv učinek.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Da bi izboljšali preglednost in 
preprečili zlorabljanje trga, vključno s 
škodljivimi špekulacijami pri trgovanju s 
pravicami, naj Komisija razmisli o 
uporabi predpisov Skupnosti o finančnih 
instrumentih za trgovanje z emisijami, pa 
tudi objavi vseh za trg pomembnih 
informacij, ki bi lahko vplivale na to 
trgovanje. Komisija mora še naprej 
spremljati razvoj trga ogljika za 
zagotovitev, da bo sistem Skupnosti še 
naprej izpolnjeval svoj prvotni namen, 
namreč stroškovno in ekonomsko 
učinkovito zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti uporabo predpisov, ki veljajo za finančne instrumente z 
upoštevanjem trgovanja s pravicami, da bi spodbudili poslovno zaupanje in povečali 
preglednost. Trgovanje z notranjimi informacijami in tržne manipulacije ne bi samo popačile 
trga, pač pa bi tudi zmanjšale njegovo verodostojnost in zaupanje vlagateljev ter privedle do 
napačnih cenovnih signalov in nelikvidnosti trga. Poleg tega bi trgovanje s pravicami, če bi 
jih opredelili kot finančni instrument, zapadlo pod nadzor finančnih organov, zanje pa bi 
začeli veljati na primer predpisi o naložbenih skladih.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Tretje države, ki mejijo na Unijo, je 
treba spodbujati, naj se pridružijo sistemu 
Skupnosti, če izpolnjujejo zahteve te 
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direktive. Komisija si mora v pogajanjih z 
državami kandidatkami, potencialnimi 
kandidatkami in državami iz evropske 
sosedske politike ter pri zagotavljanju 
finančne in tehnične pomoči tem državam 
vsekakor prizadevati za spodbujanje tega 
cilja. Na ta način bo lažji prenos 
tehnologije in znanja v te države, to pa je 
pomembno orodje gospodarskih, okoljskih 
in socialnih koristi za vse.

Obrazložitev

Poglavitno je spodbujati tretje države, ki mejijo na EU, naj se pridružijo sistemu EU za 
trgovanje z emisijami. To ni pomembno zgolj z okoljskega in razvojnega vidika, pač pa bi se 
tako lotili tudi vprašanja prepuščanja ogljika v primerih, ko se podjetja EU selijo čez mejo. 

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Pomembno je, da se sistem 
Skupnosti v prihodnosti razširi, tako da bo 
zajel druge velike povzročitelje emisij 
toplogrednih plinov, zlasti v prometnem 
sektorju, na primer ladijski prevozniki. V 
ta namen mora Komisija čim prej 
predlagati ustrezne spremembe, ki jih bo 
spremljala presoja vplivov, da bo lahko 
ladijski sektor vključen v sistem Skupnosti 
do leta 2013, za cestni promet pa bo 
določen datum.

Obrazložitev

Pomembno je še naprej vključevati promet v sistem EU za trgovanje z emisijami, zlasti 
ladijski promet. Za zdaj manjka ustreznih presoj vplivov in zanesljivih podatkov. Pri 
naslednjem pregledu bi morala Komisija sistem razširiti. 
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33b) Da bi zagotovili enake pogoje na 
notranjem trgu, mora Komisija po potrebi 
izdati smernice ali predstaviti predloge za 
nadaljnjo usklajeno uporabo te direktive, 
na primer uporabljene opredelitve, dajatve 
in kazni.

Obrazložitev

Za večjo pravno gotovost in enake pogoje poslovanja v EU je treba predvideti nadaljnje 
usklajevanje, na primer glede opredelitev (zapiranje), dajatev in kazni v državah članicah. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 34 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Informacije o izvajanju te direktive 
morajo biti lahko dostopne, zlasti za mala 
in srednje velika podjetja. Da bi 
podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, 
pomagali izpolniti zahteve te direktive, 
morajo države članice ustanoviti 
nacionalne službe za pomoč.

Obrazložitev

Številna podjetja so v sistemu EU za trgovanje z emisijami, malim in srednje velikim 
podjetjem pa manjka ustreznih virov, tako da bi lahko bila pri pridobivanju pravic z dražbo in 
trgovanjem v slabšem položaju kot velike družbe. Najmanj, kar lahko storimo, je, da jim 
omogočimo lahko dostopne in natančne informacije o zahtevah. Najboljše praktične rešitve za 
to se v državah članicah razlikujejo, odvisno od posameznega veljavnega institucionalnega 
okvira; kakor je bil primer pri direktivi REACH. 

Predlog spremembe 19
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Člen 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"Ta direktiva vzpostavlja sistem trgovanja 
s pravicami do emisij toplogrednih plinov 
v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu "sistem 
Skupnosti"), da bi pospešila zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov na stroškovno in 
ekonomsko učinkovit način, hkrati pa 
spodbudila inovacije ter ohranjanje in 
povečevanje konkurenčnosti."

Obrazložitev

Sistem za trgovanje z emisijami naj bi privedel do inovacij z nizkimi emisijam ogljika, ki bodo 
podjetjem v EU prinesle dolgoročne prednosti pred tekmeci zunaj EU. V primerih, ko bi ta 
sistem povzročil tveganje povečanja emisij CO2, je treba ohraniti konkurenčnost podjetij EU.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter druge plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki 
absorbirajo in ponovno oddajajo 
infrardeče sevanje;

(c) ,toplogredni plini‘ pomenijo pline iz 
Priloge II ter vse druge pline, ki so kot 
takšna obravnavana v okviru 
mednarodnega sporazuma;

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov;

(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov ali 
posodobljeno dovoljenje zaradi 
spremenjene narave njegove ali delovanja 
ali zaradi občutnega povečanja njegovih 
zmogljivosti;

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(u) 'proizvajalec električne energije' 
pomeni napravo, ki 1. januarja 2005 ali po 
tem datumu proizvaja električno energijo 
za prodajo tretjim stranem in ki jo zajema 
le vrsta 'Dobava energije ali toplote' v 
Prilogi I.

(u) proizvajalec električne energije‘ 
pomeni napravo, ki 1. januarja 2005 ali po 
tem datumu proizvaja električno energijo 
za prodajo tretjim stranem in jo večinoma 
dobavlja javnim elektroenergetskim 
omrežjem in ki jo zajema le vrsta ,Dobava 
energije ali toplote‘ v Prilogi I.

Obrazložitev

Zaradi mednarodne konkurence je treba samoproizvajalce vključiti v brezplačno dodelitev. 
Tudi drugim panogam, ne le javnim elektroenergetskim podjetjem, je treba omogočiti 
obratovanje lastnih energetskih obratov, v katere so že vložile sredstva. Opredelitev je treba 
zato spremeniti. Samoproizvajalcev, ki so v Direktivi 96/92/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. decembra 1996 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo 
opredeljeni kot fizične ali pravne osebe, ki proizvajajo električno energijo predvsem za lastno 
uporabo, ne bi smeli izvzeti iz brezplačne dodelitve.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka u a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ua) ‘zunanja naprava’ pomeni napravo, 
ki je v lasti in/ali jo upravlja tretja stranka 
in ki ima vlogo, ki bi jo sicer lahko imela 
notranja proizvodna dejavnost, ki je del 
proizvodnega procesa zadevne 
gospodarske panoge.

Obrazložitev

Izraz ‘zunanja naprava’ je treba opredeliti, da ne bi za te naprave veljali drugačni načini 
dodeljevanja in bi zato imele višje stroške kot notranje naprave v panogah, katerim 
dobavljajo energijo.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka u b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ub) 'mednarodni sporazum' pomeni 
sporazum med državami v okviru okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, ki si prizadeva 
zmanjšati svetovne emisije v obsegu, ki se 
zahteva za učinkovito reševanje 
podnebnih sprememb z omejevanjem 
porasta svetovne temperature za 2°C, in ki 
ga je možno pravno izvršiti, izmeriti, 
preveriti ter o njem tudi poročati; tak 
mednarodni sporazum mora vključevati 
tudi kritično maso v svetovni proizvodnji v 
sektorju.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ najmanj vsakih pet let 
pregleda dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov in ga ustrezno 
spremeni.

Pristojni organ najmanj vsakih pet let 
pregleda dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov in ga ustrezno 
spremeni glede na najnovejše znanstvene 
ugotovitve.

Obrazložitev

Treba je poudariti, da bodo pri pregledu dovoljenj za emisije toplogrednih plinov in vsakega 
predlaganega predloga spremembe upoštevani najnovejši znanstveni podatki.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.

1. Od leta 2013 naprej da Komisija ali 
organ, ki ga je imenovala, brezplačno in v 
skladu s členom 10a na dražbo vse pravice, 
ki niso dodeljene.

Obrazložitev

Da bi zmanjšali negotovost za podjetja, se usmerili proti uskladitvi in povečali učinkovitost, 
bi se morale dražbe upravljati centralno.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupna količina pravic, ki jo bo dala
posamezna država članica na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:

2. Skupna količina pravic, ki bo dana v 
posamezni državi članici na dražbo, je 
sestavljena, kot sledi:
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Obrazložitev

Čeprav se raven pravic za dražbo, ki bodo na razpolago uporabnikom, v državah članicah še 
vedno razlikuje, bi dražbo še vedno morali upravljati centralno. Ta sprememba je potrebna za 
pojasnitev.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 90 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2005 zadevne države 
članice;

(a) 80 % skupne količine pravic, ki bodo 
dane na dražbo, se porazdeli med države 
članice v deležih, ki so identični deležu 
preverjenih emisij v okviru sistema 
Skupnosti v letu 2008 zadevne države 
članice;

Obrazložitev

Leto 2008 je prvo leto, ko bodo podatki sistema EU za trgovanje z emisijami enotni in skupni 
za vseh 27 držav članic. Poleg tega letos začne veljati nova opredelitev naprav. 

Predlog spremembe uvaja dodatnih 10 % skupne količine pravic, namenjenih dražbi med 
državami članicami, na podlagi dosežkov od osnovnega leta po kjotskem protokolu do leta 
2008 – prvega leta v obdobju obveznosti po tem protokolu. Pristop upošteva kjotske dosežke 
posameznih držav, kot je bilo določeno v sklepih s pomladanskih zasedanj Evropskega sveta 
leta 2007 in 2008.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
(ba) 10 % skupne količine pravic, 
namenjenih prodaji na dražbi, se razdeli 
med države članice v skladu z dosežki od 
osnovnega leta po kjotskem protokolu do 
leta 2008, da se upoštevajo prizadevanja 
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do datuma uvedbe sistema Skupnosti.

Obrazložitev

Leto 2008 je prvo leto, ko bodo podatki sistema EU za trgovanje z emisijami enotni in skupni 
za vseh 27 držav članic. Poleg tega letos začne veljati nova opredelitev naprav. 

Predlog spremembe uvaja dodatnih 10 % skupne količine pravic, namenjenih dražbi med 
državami članicami, na podlagi dosežkov od osnovnega leta po kjotskem protokolu do leta 
2008 – prvega leta v obdobju obveznosti po tem protokolu. Pristop upošteva kjotske dosežke 
posameznih držav, kot je bilo določeno v sklepih s pomladanskih zasedanj Evropskega sveta 
leta 2007 in 2008.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Polovica prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, se uporabi v 
namenskem skladu: do polovice sredstev 
iz sklada se najučinkoviteje in 
najuspešneje uporabi za:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
iz držav v razvoju, še posebej iz najmanj 
razvitih držav, vključno s prispevkom v 
Svetovni sklad za energetsko učinkovitost 
in obnovljive vire; 

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do leta 
2020 uporabljala 20 % obnovljivih virov 
energije in energetsko učinkovitost 
povečala za 20 %;
(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
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premog;
(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;

(d) ukrepe za preprečevanje oziroma 
reverziranje krčenja gozdov in 
preprečevanje degradacije tal, zlasti v 
najmanj razvitih državah;

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;

(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;

(ea) razvijanje vzpostavljanja 
institucionalnih zmogljivosti v najmanj 
razvitih državah, da bi uspešno razvijale 
in upravljale projekte za zmanjšanje 
emisij.
Preostali del sredstev iz prvega 
pododstavka se uporabi za:
(i) financiranje znanosti in razvoja za 
zmanjšanje emisij in prilagajanje na 
vplive podnebnih sprememb, vključno s 
sodelovanjem v pobudah v okviru 
Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo;
(ii) omogočanje prilagajanja na vplive 
podnebnih sprememb znotraj Skupnosti;

(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije; in

(iii) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje visokim 
prihodkom, na primer s povečanjem 
njihove energetske učinkovitosti ali 
izolacije;

(iv) ublažitev vpliva sistema Skupnosti na 
regije, ki so izpostavljene posebnim 
geografskim in demografskim izzivom, 
tako da se jim pomaga pri razvijanju 
trajnostne energetske politike; in 

(g) za kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

(v) za kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

3a. Države članice v skladu s pravili za 
državno pomoč vrnejo preostali del
prihodkov, ustvarjenih z dražbo pravic iz 
odstavka 2, vključno z vsemi prihodki iz 
dražbe iz točke (b) navedenega odstavka, 
raziskovanju, inovacijam in investicijam v 
nizkoogljične tehnologije, vključno z 
obnovljivimi viri energije, zajemom in 
geološkim skladiščenjem toplogrednih 

Adlib Express Watermark



PE404.749v02-00 24/45 AD\741419SL.doc

SL

plinov in energetsko učinkovitejšimi 
proizvodnimi procesi. Države članice 
sprejmejo ukrepe, ki bodo zagotovili, da se 
vrnjeni prihodki uporabijo samo za te 
namene, in določijo te ukrepe v poročilu v 
skladu z odstavkom 4. 

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln 
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči
ne ogrozi delovanja dražbe. Navedeni 
ukrep za spremembo nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 23(3).

5. Komisija do 31. decembra 2009 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe.

Komisija se o sprejemu uredbe vnaprej 
posvetuje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi. Dražbe se oblikujejo in izvajajo v 
skladu s sledečimi točkami:
(a) namen dražb je dodeliti pravice 
upravljavcem in/ali tržnim posrednikom za 
ceno, ki se oblikuje na trgu, in ne 
maksimizacija prihodkov ali prodaja po 
vnaprej določeni ceni;
(b) ves čas se ohranja zadostna likvidnost 
trga, zlasti v letu 2013. Zato mora biti 
postopek predvidljiv še zlasti glede 
časovnega okvira in zaporedja dražb ter 
količin, ki morajo biti na voljo;
(c) dražba bo odprta za vse imetnike 
veljavnih računov v EU ETS, ki lahko 
zagotovijo finančno jamstvo za svoje 
ponudbe;
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(d) upravljavci in predvsem morebitna 
mala in srednje velika podjetja, zajeta v 
sistemu Skupnosti, imajo pravičen in 
enakopraven dostop in lahko v celoti 
sodelujejo;
(e) sodelovanje ne predstavlja 
nerazumnega finančnega bremena za 
upravljavce;
(f) iste informacije so ob istem času 
dostopne za vse udeležence in 
(g) sodelujoči se ne zarotijo ali kako 
drugače ogrozijo delovanja dražbe. 
Ta ukrep iz prvega pododstavka za 
spremembo nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 23(3).

Obrazložitev

V točki c se želi razjasniti opredelitev sodelujočih pri dražbi in zlasti zagotoviti jamstvo 
sodelujočih za svoje ponudbe. Sicer bi to lahko omogočilo špekulativno ravnanje.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
5a. Komisija do 31. decembra 2008 objavi 
jasno opredelitev pravic do emisij 
toplogrednih plinov, ki bo izključevala 
možnost njihovega listninjenja na 
finančnih trgih in bo na dražbi priznala 
prednostni položaj ponudnikom, ki jih 
bodo uporabili za proizvodnjo energije ali 
industrijskega blaga.

Obrazložitev

Brez jasnih pravil bodo emisijske pravice postale finančni produkti. Če so dražbe in 
sekundarni trgi odprti za vse ponudnike (vključno z institucionalnimi vlagatelji, skladi hedge, 
državnimi skladi itn.), se bo pojavila nevarnost špekulativnega oblikovanja cen. Zato mora 
biti dostop do prvotnih dražbenih postopkov omogočen le ponudnikov, ki potrebuje emisijske 
pravice za svoje proizvodne postopke.
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 30. junija 2010 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti ter zmanjšanje 
emisij ob upoštevanju najučinkovitejših 
tehnologij, nadomestkov, alternativnih 
proizvodnih postopkov, uporabe biomase 
ter zajemanja in shranjevanja toplogrednih 
plinov, ter da ne spodbuja povečanja 
emisij. Pravice v zvezi z morebitno 
proizvodnjo električne energije se ne 
dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka v celotni EU 
vzpostavijo predhodne referenčne 
vrednosti, ki so določene na ravni 
najmanj intenzivnega izpusta CO2 na 
enoto emisij toplogrednih plinov in 
energetske učinkovitosti za naprave v 
posameznih sektorjih, ki pridobijo 
brezplačne pravice. Te referenčne 
vrednosti temeljijo na najučinkovitejših 
tehnikah in tehnologijah glede 
toplogrednih plinov in energije na trgu in 
med drugim zajemajo tehnični potencial 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase, 
soproizvodnje ter zajemanja in 
shranjevanja toplogrednih plinov.
Brezplačne pravice napravam se izvedejo 
na ravni, ki ni višja od ustrezne sektorske 
referenčne vrednosti, tako da bodo 
najučinkovitejši upravljavci nagrajeni. Na 
splošno ukrepi iz prvega pododstavka ne 
spodbujajo povečanja emisij na splošno 
oziroma na proizvodno enoto. Pri 
vzpostavljanju referenčnih vrednosti se 
Komisija posvetuje z zadevnimi panogami 
in drugimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi. Pravice v zvezi z morebitno 
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proizvodnjo električne energije se ne 
dodelijo brezplačno, razen za električno 
energijo, ki se proizvede s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
direktiva 2004/8/ES, ali iz ostankov, 
nastalih pri industrijskih postopkih, ki 
uporabljajo najboljše možne tehnologije, 
če se električna energija proizvede za 
lastno porabo upravljavca; vsak prejme 
pravice pod enakimi načeli, ki veljajo za 
industrijsko dejavnost iz priloge 1. 
Če se kot gorivo uporablja odpadni plin iz 
proizvodnega postopka, se upravljavcu 
naprave, iz katere izhaja odpadni plin, 
dodelijo vse pravice pod istimi pogoji 
dodeljevanja, ki veljajo za to industrijsko 
dejavnost iz priloge 1.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija do 1. septembra 2009 
pripravi poročilo o rezultatih pregleda 
ustreznosti direktive o belih certifikatih, 
kakor je navedeno v členu 4(5) direktive 
2006/32/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti 
rabe končne energije in energetskih 
storitvah1. V poročili se zlasti določi 
sistem z trgovanja z belimi certifikati za 
vso Skupnost, da se zagotovijo nadaljnje 
spodbude za upravljavce, ki imajo koristi 
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od brezplačnih pravic, da bodo lahko 
vlagali v energetsko najučinkoviteje 
tehnike in tehnologije, pri čemer se 
opredelijo obvezni cilji energetske 
učinkovitosti ali zgornje meje za 
udeležence, in sistem certifikatov za 
trženje, ki jih lahko pridobimo s 
sprejetjem energetsko učinkovitih tehnik 
ali tehnologij. Če je v poročilu nakazano, 
da bi bil tak sistem koristen za okolje, 
stroškovno učinkovit in praktično izvedljiv 
ter bi se skladal z načeli boljše 
zakonodaje, Komisija pripravi ustrezne 
zakonodajne predloge do 30. junija 2010.
1  UL L 114, 27.4.2006, str. 64.

Obrazložitev

V členu 4(5) direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih 
storitvah se od Komisije zahteva, naj preuči predstavitev predloga o belih certifikatih na 
podlagi prvih treh let uporabe direktive. Vendar za izvedbo tega končnega pregleda ni 
postavljen trden datum. Projekt Euro White Cerf podpira združenje Intelligent Energy 
Europe, preučuje pa potencial vseevropskega sistem belih certifikatov in morebitnih 
povezavah s sistemom EU za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
1b. Naprave bodo enako obravnavane 
glede pravic za emisije, ne glede na to ali 
so zunanje ali ne.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da v okviru sedanjega predloga ne bi ustvarjali spodbud, ki 
vodijo do izkrivljanja trga in večajo količino emisij. Temeljnega pomena je, da besedilo 
direktive izraža „oddajanje dejavnosti zunanjim izvajalcem” v mnogih sektorjih.
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Predlog spremembe 36

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam za proizvodnjo te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Brezplačne pravice se dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, ki je namenjena za 
prodajo tretjim stranem, vključno z 
omrežji za ogrevanje na daljavo, in kot jo 
opredeljuje Direktiva 2004/8/ES na 
podlagi predhodnih standardnih 
referenčnih vrednosti na proizvodno 
enoto, ki veljajo v celotni Skupnosti, za 
ekonomsko opravičljivo povpraševanje, da 
se zagotovi enaka obravnava glede na 
druge proizvajalce toplote. Vsako leto po 
letu 2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam za proizvodnjo te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pet odstotkov skupne količine pravic za 
Skupnost, določene v skladu s členoma 9 
in 9a za obdobje 2013–2020, se prihrani za 
nove udeležence kot največja količina, ki 
se lahko dodeli novim udeležencem, v 
skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

6. Pet odstotkov skupne 
količine pravic za Skupnost, 
določene v skladu s členoma 
9 in 9a za obdobje 2013–
2020, se prihrani za 
ohranitev likvidnosti za 
nove udeležence in za tržne 
razmere, ki oblikujejo 
neupravičeno visoke ali 
nizke cene ogljika; Največja
količina, ki se lahko dodeli novim 
udeležencem, v skladu s pravili, sprejetimi 
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v skladu z odstavkom 1 tega člena.

Obrazložitev

Rezerva zagotovi likvidnost (pravice) za nove udeležence. Za ves trg z ogljikom je nujno imeti 
na voljo instrumente, ki omogočajo odziv na izredne tržne razmere. Pozivamo k uporabi dela 
rezerve za povečanje likvidnosti v primeru kritično visokih cen ogljika. Če bi bile cene ogljika
prenizke, je treba zmanjšati likvidnost (ta ukrep je treba vključiti v pravila dražb). 
Predlagamo razliko v ceni od 20 do 50 evrov. Ukrepe za likvidnost je treba obravnavati po 
pravilih dražbe pravic iz člena 10.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice za proizvodnjo električne energije 
s strani novih udeležencev se ne dodelijo 
brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije se ne dodelijo 
brezplačno, razen za električno energijo, 
ki se proizvede s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, kot jo opredeljuje direktiva 
2004/8/ES, ali iz ostankov, nastalih pri 
industrijskih postopkih, ki uporabljajo 
najboljše možne tehnologije, če se 
električna energija proizvede za lastno 
porabo upravljavca; vsak prejme pravice 
pod enakimi načeli, ki veljajo za 
industrijsko dejavnost iz priloge 1. 
Če se pa kot gorivo uporablja odpadni 
plin iz proizvodnega postopka, se 
upravljavcu naprave, iz katere izhaja 
odpadni plin, dodelijo vse pravice pod 
istimi pogoji dodeljevanja, ki veljajo za to 
industrijsko dejavnost iz priloge 1.
Komisija do 31. decembra 2010 objavi 
popolnoma usklajena pravila o dodelitvi 
rezerve za nove udeležence v celotni 
Skupnosti. Ta pravila zajemajo smernice 
o uporabi definicije glede novih 
udeležencev, ki vključuje znatno 
povečanje zmogljivosti, med drugim tudi 
razširitev naprave.
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Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(3).

Predlog spremembe 39

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 100% količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavka 8 in 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6. Brez poseganja v 
odstavka 4 in 5 ter brez preseganja skupne 
količine dodatkov, določene v členu 9, 
lahko Komisija tem napravam dodeli 
dodatne pravice, ki upoštevajo prenos 
stroška pravic v ceno električne energije v 
zadevni panogi ali delu panoge.
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9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 1. junija 2010 in 
vsake štiri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8. Komisija se 
posvetuje z zadevnimi panogami in 
drugimi zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi. 

Ta ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Ta ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2 ali naložbe v naprave v 
državah izven Skupnosti, ki ne 
izpolnjujejo primerljivih in preverljivih 
omejitev emisij, ob upoštevanju:

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;

(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah;
(da) učinka prištevanja stroška pravic v 
cene električne energije v zadevni panogi 
ali delu panoge; 
(db) učinka na varnost oskrbe s 
surovinami v Skupnosti. 

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
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zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi.

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov. 

Ker ni mednarodnega sporazuma ali 
obvezujočih sporazumov med panogami, 
kot je navedeno zgoraj, Komisija v 
imenovanem poročilu posebej preuči, ali 
je možno prilagoditi del pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejele 
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brezplačno, ali je možno vključiti 
uvoznike izdelkov, ki so jih proizvedle 
panoge ali deli panog iz člena 10a, v 
sistem Skupnosti, in ali je možno določiti 
mehanizem za prilagajanje na mejah. 

Predlog spremembe 42

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti pred 

začetkom veljave prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 

spremembah

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti

1. Dokler ne začne veljati sporazum o 
podnebnih spremembah in pred uporabo 
odstavkov 3 in 4 člena 28, se uporabljajo 
odstavki 2 do 7 tega člena.

1. Dokler ne začne veljati sporazum o 
podnebnih spremembah in pred uporabo 
odstavkov 3 in 4 člena 28, se uporabljajo 
odstavki 2 do 7 tega člena.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 
31. decembra 2014 izvede takšno 
izmenjavo na podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, da jim izda pravice, ki so 
veljavne od leta 2013 naprej, v zameno za 
enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER) 
in enote zmanjšanja emisij (ERU), izdane 
za zmanjšanje emisij do leta 2012, iz vrst 
projektov, ki jih je sprejela večina držav 
članic in ki v skladu s členom 205(2) 
Pogodbe predstavljajo kvalificirano 
večino v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Pristojni organ do 
31. decembra 2014 izvede takšno 
izmenjavo na podlagi zahtevka.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 

3. Pristojni organi upravljavcem dovolijo, 
da zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.
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veljajo od leta 2013 naprej.
Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki jih je sprejela večina držav 
članic in ki v skladu s členom 205(2) 
Pogodbe predstavljajo kvalificirano 
večino v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

4. Pristojni organi upravljavcem dovolijo, 
da zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki jih je sprejela večina 
držav članic in ki v skladu s členom 
205(2) Pogodbe predstavljajo 
kvalificirano večino v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in 
če se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci lahko 
v skladu s takšnimi sporazumi uporabijo 
dobropise iz projektnih dejavnosti v teh 
tretjih državah, da izpolnijo svoje 
obveznosti v okviru sistema Skupnosti.

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in 
če se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci lahko 
v skladu s takšnimi sporazumi uporabijo 
dobropise iz projektnih dejavnosti v teh 
tretjih državah, da izpolnijo svoje 
obveznosti v okviru sistema Skupnosti.

6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo dobropisov v sistemu Skupnosti iz 
obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. Vsak 
tak sporazum lahko tudi določi uporabo 

6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo dobropisov v sistemu Skupnosti iz 
obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. Vsak 
tak sporazum lahko tudi določi uporabo 
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dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.

dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.

6a. Uporaba dobropisov za naprave v 
skladu z odstavki 2, 3, 4 in 5 ne sme 
presegati količine, ki je enaka 35% 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in 
se za naprave, ki so vključene v direktivo 
2003/87/ES, zahteva v obdobju 2008 do 
2020.

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

7a. Komisija si prizadeva zagotoviti, da 
vsak sporazum iz odstavka 5 in 
mednarodni sporazum iz odstavka 6 
vključuje sistem podeljevanja dobropisov 
za trajnostno, preverljivo in stalno 
pogozdovanje, ponovno pogozdovanje, 
zmanjšanje emisij zaradi krčenja gozdov 
in druge trajnostne gozdarske projetke in 
dejavnosti, vključno s preprečevanjem 
erozije in čiščenjem odpadnih voda. 
Tovrstni projekti morajo izpolnjevati 
merila visoke kakovosti, ki se sprejmejo v 
okviru, ki so ga določili Združeni narodi 
in kot je določeno v skladu s členom 28a.  

Predlog spremembe 43

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V členu 12 se doda naslednji 
odstavek:
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„1a. Komisija do 1. septembra 2009 vloži 
potrebne zakonodajne predloge, ki bodo 
zagotovili, da bo trg s pravicami do emisij 
zaščiten pred trgovanjem z notranjimi 
informacijami in tržno manipulacijo. 
Zlasti preuči, ali pravice za namene te 
direktive štejejo kot finančni instrumenti v 
smislu direktive 2003/6/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o trgovanju z notranjimi 
informacijami in tržni manipulaciji 
(zlorabi trga)1."
1 UL L 96, 12.4.2003, str. 16."

Obrazložitev

Pravna narava teh pravic na finančnem trgu ni jasna. Nekatere države jih štejejo za finančne 
instrumente, trgovanje z njimi pa nadzirajo organu za finančne storitve, v drugih državah pa 
veljajo za normalne dobrine, kot finančni instrumentu pa štejejo samo izvedeni instrumenti. 
Pomembno je ustvariti jasnost, da bi spodbudili poslovno zaupanje in povečali preglednost. 
Trgovanje z notranjimi informacijami bi lahko popačilo trg, zmanjšalo njegovo 
verodostojnost in škodovalo zaupanju vlagateljev.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 15a

Razkrivanje podatkov in poslovna 
skrivnost

1. Države članice in Komisija zagotovijo, 
da vse bodo odločbe in poročila v zvezi s 
količino in dodelitvijo pravic ter 
spremljanjem, poročanjem in 
potrjevanjem emisij objavljene takoj in na 
takšen način, da bo zagotovljen hiter in 
nediskriminacijski dostop do teh 
informacij.
2. Obveza poslovne skrivnosti se nanaša 
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na vse osebe, ki delajo ali so delale za 
Komisijo ali pristojne organe držav članic 
in za organe, ki so jim Komisija ali 
pristojni navedeni organi držav članic 
naložili nekatere naloge. Podatki, za 
katere velja poslovna skrivnost, se ne 
smejo razkriti nobeni drugi osebi ali 
organu, razen z zakoni, uredbami ali 
veljavnimi upravnimi predpisi."

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti uporabo predpisov, ki veljajo za finančne instrumente z 
upoštevanjem trgovanja s pravicami, da bi spodbudili poslovno zaupanje in povečali 
preglednost. Objava tržno občutljivih informacij Komisije ali držav članic bi bilo treba 
urediti strogo in jasno. 

Predlog spremembe 45

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V členu 18 se doda naslednji 
odstavek:
"Komisija ali pristojni organ, ki ga 
imenuje Komisija, na ravni Skupnosti 
upravlja dražbo pravic iz člena 10. Ta 
organ svoje dejavnosti natančno usklajuje 
s pristojnimi organi, ki jih imenujejo 
država članice. Zagotovi zlasti, da 
pristojni organi držav članic dobijo 
popolne in točne podatke o dodelitvi 
pravic z dražbo napravam v njihovi 
pravosodni pristojnosti."

Predlog spremembe 46

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2003/87/ES
Člen 25 – odstavek 1b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1ba. Cilj Komisije je v okviru evropske 
sosedske politike in širitvenega procesa 
skleniti sporazume z zadevnimi državami, 
da se vključijo v sistem Skupnosti ali 
zagotovijo vzajemno priznavanje pravic.

Obrazložitev

Poglavitno je spodbujati tretje države, ki mejijo na EU, naj se pridružijo sistemu EU za 
trgovanje z emisijami. To ni pomembno zgolj z okoljskega in razvojnega vidika, pač pa bi se 
tako lotili tudi vprašanja prepuščanja ogljika v primerih, ko se podjetja EU selijo čez mejo. 

Predlog spremembe 47

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 27 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitev malih kurilnih naprav, ki so 
predmet enakovrednih ukrepov

Izključitev malih naprav, ki so predmet 
enakovrednih ukrepov

1. Države članice lahko iz sistema 
Skupnosti izključijo kurilne naprave, ki 
imajo nazivno vhodno toplotno moč pod 
25 MW, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 10 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase in ki so predmet 
ukrepov, ki bodo dosegli enakovreden 
prispevek k zmanjšanju emisij, če zadevna 
država članica upošteva naslednje pogoje:

1. Države članice lahko na zahtevo 
upravljavca iz sistema Skupnosti izključijo 
naprave, katerih emisije v poročilu 
pristojnemu organu v vsakem od 
predhodnih treh let so manjše od 25 000 
ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase, in ki imajo v primeru 
kurilnih naprav nazivno vhodno toplotno 
moč pod 35 MW in ki so predmet ukrepov, 
ki bodo dosegli enakovreden prispevek k 
zmanjšanju emisij, če zadevna država 
članica upošteva naslednje pogoje:

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(a) Komisijo obvesti o vsaki takšni napravi, 
pri čemer podrobno opredeli sprejete 
enakovredne ukrepe;

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 10 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 

(b) potrdi, da je vzpostavljena ureditev 
spremljanja, da se oceni ali katera koli 
naprava v katerem koli koledarskem letu 
izpušča 25 000 ton ali več ekvivalenta 
ogljikovega dioksida brez emisij iz 
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biomase; biomase;
(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 10 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(c) če katera koli naprava v katerem koli 
koledarskem letu izpušča 25 000 ton ali 
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez 
emisij iz biomase ali če enakovredni ukrepi 
niso več vzpostavljeni, potrdi, da bo 
naprava ponovno vključena v sistem;

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

(d) objavi informacije iz točk (a), (b) in (c) 
za pripombe javnosti.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2 do 4b.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
20 %, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, pomnoženo z 
deležem skupnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov leta 2020, ki ga 
prispeva sistem Skupnosti v skladu s 
členoma 9 in 9a.

2. Od leta po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma iz odstavka 1 se linearni faktor 
poveča tako, da je količina pravic 
Skupnosti leta 2020 manjša kot tista, ki jo 
določa člen 9, za količino pravic, ki je 
enakovredna skupnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s strani Skupnosti pod 
20 %, h kateremu Skupnost zavezuje 
mednarodni sporazum, ki je v skladu s 
sklepi Evropskega sveta marca 2007, 
pomnoženo z deležem skupnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov leta 
2020, ki ga prispeva sistem Skupnosti v 
skladu s členoma 9 in 9a

3. Upravljavci lahko uporabijo CER, ERU 
ali druge dobropise, odobrene v skladu z 
odstavkom 4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 

3. Upravljavci lahko uporabijo visoko 
kakovostne CER, ERU ali druge 
dobropise, odobrene v skladu z odstavkom 
4, iz tretjih držav, ki so sklenile 
mednarodni sporazum, največ do polovice 
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odstavkom 2. zmanjšanja, ki se odvija v skladu z 
odstavkom 2.

4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo dodatnih vrst projektov s 
strani upravljavcev v sistemu Skupnosti 
poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 člena 11a 
ali uporabo drugih ustreznih mehanizmov, 
ki so nastali v okviru mednarodnega 
sporazuma, s strani teh upravljavcev.

4. Komisija lahko sprejme ukrepe, da 
določi uporabo in kakovost dodatnih vrst 
projektov s strani upravljavcev v sistemu 
Skupnosti poleg tistih iz odstavkov 2 do 5 
člena 11a ali uporabo drugih ustreznih 
mehanizmov, ki so nastali v okviru 
mednarodnega sporazuma, s strani teh 
upravljavcev.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

4a. V osmih mesecih po sklenitvi 
mednarodnega sporazuma Komisija 
pripravi obsežno oceno učinka 
zmanjšanja emisij v EU, ki ga zahteva ta 
sporazum, ukrepov, sprejetih za dosego 
zmanjšanja emisij, kot tudi vseh 
morebitnih drugih ukrepov, sprejetih v 
sporazumu, ter oceno posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Ocena 
učinka še posebej določi obseg, v katerem 
bo mednarodni sporazum lahko znatno 
zmanjšal tveganje povečanja emisij CO2 
za industrijske panoge, ki so izpostavljene 
mednarodni konkurenci, in bo lahko 
zagotovil primerljive obremenitve za 
industrijske panoge, ki delujejo izven 
Skupnosti.
4b. Če bo ocena učinka pokazala, da 
mednarodni sporazum ne bo lahko znatno 
zmanjšal tveganja povečanja emisij CO2 
za industrijske panoge, ki so izpostavljene 
mednarodni konkurenci, Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
ustrezen zakonodajni predlog. Ta predlog 
po potrebi zajema naslednje predloge: 
(a) spremembo količine pravic Skupnosti 
v letu 2020 ob upoštevanju zmanjšanja 
skupnih emisij toplogrednih plinov 
Skupnosti za 20%, k čemur mednarodni 
sporazum obvezuje Skupnost in je v 
skladu s sklepi Evropskega sveta marca 
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2007;
(b) uporabo CER in ERU ali drugih 
dobropisov upravljavcev v sistemu 
Skupnosti;
c) zmanjšati tveganje povečanja emisij 
CO2, vključno z vsakim predlogom v 
skladu z odstavkom 1, 8 in 9 člena 10a in 
v skladu s členom 10b.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 28a

Uporaba dobropisov za trajnostno 
pogozdovanje, ponovno pogozdovanje in 

gozdarstvo
1. Ne glede na člena 11a in 28 države 
članice upravljavcem naprav dovolijo, da 
poleg mejne vrednosti, določene v členu 
11a (6a), uporabijo dobropise do 5% 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki 
se zahteva za naprave, vključene v 
direktivo 2003/87/ES od:
(a) trajnostnih, preverljivih in stalnih 
projektov pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja, ki jih potrdi upravni odbor 
CDM, in projektov, ki so preverjeni v 
skladu s postopkom nadzornega odbora za 
skupno izvajanje;
(b) trajnostnih, preverljivih in stalnih 
gozdarskih dejavnosti v državah v razvoju, 
s katerimi je bil sklenjen sporazum v 
skladu s členom 11a(5); in
(c) vseh trajnostnih, preverljivih in stalnih 
gozdarskih projektov v državah v razvoju, 
skladnih z mednarodnim sporazumom iz 
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člena 28.
2. Projekti, določeni v odstavkih 1(a) do 
(c) zgoraj, morajo izpolnjevati merila 
visoke kakovosti, ki jih sprejme Komisija v 
okviru, ki so ga določili Združeni narodi.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]."

Predlog spremembe 50

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 b (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Člen 30 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 30

Pregled in nadaljnji razvoj

…

1. Na podlagi izkušenj pri uporabi te 
direktive [...] ter glede na razvoj dogodkov 
na mednarodni ravni Komisija sestavi 
poročilo o uporabi te direktive, 
upoštevajoč:

(a) … … ali … druge zadevne sektorje 
… in … dejavnosti, med drugim promet, 
hišno in komercialno ogrevanje in 
kmetijstvo, bi morali biti zajeti v sistemu 
Skupnosti,
(b) nadaljnje usklajevanje opredelitev, 
dajatev in kazni,
(c) prag za izključitev malih naprav iz 
sistema Skupnosti, kadar veljajo 
enakovredni ukrepi,
(d) potrebne ukrepe za preprečitev zlorabe 
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trga in škodljivih špekulacij. …

2. Komisija do 30. junija 2015 predloži to 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, 
skupaj z morebitnimi potrebnimi predlogi.

3. Komisija čim prej predloži zakonodajne 
predloge za vključitev ladijskega sektorja 
v sistem Skupnosti do leta 2013.
4. Komisija do leta 2013 predloži ustrezne 
predloge, v katerih bodo opredeljeni roki 
za vključitev cestnega prometa v sistem 
Skupnosti na podlagi popolne ocene 
stroškov, koristi in praktičnih podrobnosti 
o možnostih vključitve."

Obrazložitev

Prvotni člen o določbi o pregledu je bil opuščen in ga je treba nadomestiti z novim. Sistem je 
pomembno pregledovati, da se poveča njegova učinkovitost, vključijo novi sektorji in da se 
zagotovijo enake razmere po vsej EU.

Adlib Express Watermark



AD\741419SL.doc 45/45 PE404.749v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

Referenčni dokumenti KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)

Pristojni odbor ENVI

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
19.2.2008

Pridruženi odbori - datum razglasitve 
na zasedanju

10.4.2008

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Lena Ek
18.3.2008

Obravnava v odboru 7.4.2008 5.6.2008 16.7.2008 10.9.2008

Datum sprejetja 11.9.2008

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

30
21
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, 
Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, 
David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, 
Werner Langen, Anne Laperrouze, Patrick Louis, Eugenijus Maldeikis, 
Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, 
Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, 
Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos 
Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Danutė Budreikaitė, Dorette Corbey, Avril Doyle, Christian Ehler, 
Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Matthias Groote, 
Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Toine Manders, 
Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Giovanna Corda, Lily Jacobs, Johannes Lebech, Linda McAvan

Adlib Express Watermark


	741419sl.doc

