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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog odločbe določa ločene, obvezujoče cilje za vsako državo članico, da bi se zmanjšale 
emisije v sektorjih, ki ne spadajo v sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov. 
Predlogi predvidevajo, da se bo velik delež zmanjšanja emisij, potreben za izpolnitev katerega 
koli cilja, dosegel s sistemom EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov. Sektorji, ki so 
zajeti v ta sistem, pogosto nudijo najbolj stroškovno učinkovite možnosti za zmanjšanje 
emisij. Vendar pa so v sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov vključeni tudi 
sektorji, ki so izpostavljeni mednarodni konkurenci in tveganju „uhajanja ogljika “ (t.j. 
premeščanju proizvodnje v tretje države z manj strogimi omejitvami emisij), če bodo stroški 
in regulativna bremena v EU preveliki. Nalaganje prevelikega bremena za zmanjšanje emisij 
na sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov bo vplivalo na vse gospodarske 
sektorje prek cen električne energije.

Pripravljavec mnenja torej načeloma pozdravlja osnutek odločbe, ki jo je predložila Komisija 
in ki jasno določa prispevek sektorjev, ki ne spadajo v sistem EU za trgovanje z emisijami 
toplogrednih plinov, k doseganju emisijskih ciljev EU. Vendar pa meni, da je treba te 
predloge bistveno izboljšati in jih narediti bolj jasne.

Pripravljavec mnenja ne želi predložiti podrobnih predlogov sprememb k členom, ki so 
namenjeni povečanju skupnega emisijskega cilja na 30 % ali podaljšanju roka za dosego cilja 
po letu 2020. Niti ne namerava predložiti predlogov sprememb k ciljem, določenim za 
posamezne države članice. Oboje je rezultat dolgih pogajanj z državami članicami. Predlogi 
sprememb k navedenim ciljem bi bili v najboljšem primeru verjetno neučinkoviti, v 
najslabšem primeru pa lahko škodijo sedanjim pogajanjem v Svetu, odložijo sprejetje svežnja 
in otežkočijo položaj EU pri prihodnjem mednarodnem sporazumu.

1. Komitološke določbe

Člen 6 omogoča Komisiji, da uporabi komitologijo za spremembo emisijskih ciljev držav 
članic v okviru novega mednarodnega sporazuma, zato da bi bilo kakršno koli dodatno 
zmanjšanje emisij razdeljeno sorazmerno z deležem posamezne države članice pri skupnih 
emisijah Skupnosti iz virov, ki ne spadajo v sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih 
plinov. Uporabo komitologije predvideva tudi za sprejetje „ukrepov za zagotovitev, da države 
članice uporabijo dodatne vrste dobropisov iz projektov ali druge mehanizme, ki so bili 
vzpostavljeni v skladu z mednarodnim sporazumom“ – močnih ukrepov, katerih uporaba bo 
imela morebiten pomemben učinek na prilagodljivost držav članic pri doseganju njihovih 
ciljev. Člen 6 določa tudi delež povečanega zmanjšanja emisij iz novega sporazuma, ki se 
lahko doseže z uporabo dobropisov iz projektov iz tretjih držav.

Pripravljavec mnenja meni, da je še prezgodaj za vzpostavitev trdnih pravil za razdelitev 
prizadevanj in določitev novega cilja iz novega mednarodnega sporazuma. Tovrsten 
mednarodni sporazum se lahko oblikuje na različne načine, poleg tega pa še zdaleč niso 
opredeljeni ključni dejavniki, na primer katere države zadeva, kakšna so predvidena 
pričakovanja ter ali bo sporazum temeljil na pravno zavezujočih ciljih.

Kar pa je načeloma še bolj pomembno, je to, da mora biti uporaba komitologije omejena na 



PE406.142v02-00 4/21 AD\743661SL.doc

SL

tehnična in „nebistvena“ področja. Jasno je, da vprašanja obvezujočih ciljev posameznih 
držav članic in prilagodljivosti, ki jo potrebujejo za njihovo doseganje v okviru novega 
mednarodnega sporazuma, niso „nebistvena“ vprašanja.

2. Trgovanje s prizadevanji med državami članicami

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da je 20-odstotni cilj skupni cilj EU. Po tem načelu je treba 
doseči zmanjšanje emisij v EU, kjer koli je to najbolj stroškovno učinkovito in primerno. 
Vendar pa ta odločba ne določa izrecno navedenega trgovanja, razen prenosa dobropisov iz 
projektov iz tretjih držav.

Pripravljavec mnenja meni, da je to resna izpustitev ter da morajo biti članice sposobne 
prenesti nadpovprečne dosežke – pri letnih ciljih in cilju za leto 2020 – na druge države 
članice, kar bo pogojeno s primernim nadzorom ter ustreznim poročanjem. To bo spodbudilo 
države članice k nadpovprečnemu doseganju svojih ciljev in omogočilo večjo prilagodljivost 
tistim državam članicam, ki verjetno zaradi razlogov, ki niso v njihovi moči, ne morejo doseči 
svojih ciljev.

3. Dobropisi iz projektov iz tretjih držav

Pripravljavec mnenja je seznanjen s pomisleki o tem, da se v času, ko si EU prizadeva za 
dosego nižjega, enostranskega cilja 20 %, ne sme predvideti uporaba dobropisov iz projektov 
iz tretjih držav. To ostaja vprašljivo.

Pripravljavec mnenja meni, da je treba državam članicam ponuditi najvišjo stopnjo 
prilagodljivosti. Zgodaj jim je treba zagotoviti vsaj informacije o tem, kakšne dobropise iz 
projektov bodo lahko uporabile in kdaj. Če bo mednarodni sporazum sklenjen dovolj zgodaj, 
bodo to gotovost dajale zadevne pogodbe. Če pa se navedeni sporazum ne sklene, po letu 
2012 za države članice taka gotovost ne bo obstajala.

Pripravljavec mnenja meni, da je treba od Komisije zahtevati, da predloži posebne predloge 
za sporazume na ravni Skupnosti s tretjimi državami, ki bi določali možnosti za ustvarjanje 
dobropisov iz projektov, dovoljenih v okviru tovrstnih sporazumov, do januarja 2011 (precej 
po morebitnem zaključku mednarodnih pogajanj v Kopenhagnu decembra 2009).

4. Izpostavljena načela

Predlog odločbe temelji na načelu solidarnosti in enakosti med državami članicami.

Vendar v njem ni omenjeno, kako bi povečali solidarnost med državami članicami, niti ne 
omenja meril, ki bi jih uporabili, da bi določili potrebno pravičnost med njimi. Gospodarske 
razmere v slednjih so zelo različne, pa tudi njihove možnosti za razvoj obnovljivih virov 
energije.

Po mnenju Komisije, morajo države članice pri prizadevanjih za zmanjšanje emisij upoštevati 
relativni BDP na prebivalca v 27 državah članicah. Pri bruto domačem proizvodu se merijo 
letna nihanja, ne pa končne količine teh nihanj. Niso upoštevane zaloge bogastva vsake 
države. Če je Komisija želela, da bi prizadevanja držav temeljila na načelu solidarnosti, bi bila 
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objektivnejša podlaga BDP na prebivalca. Poleg tega se BNP, ki se drugače uporablja pri 
izračunu virov lastnih sredstev Unije, izračuna tako, da se od BDP odštejejo primarni viri 
sredstev, ki jih rezidenčne enote plačajo nerezidenčnim enotam, ter prišteje primarni dohodek 
iz tujine.

V predlogu Komisije so zanemarjene tudi resnične razmere v državah članicah. Če Komisija 
želi naložiti obveznosti državam članicam, da dosežejo rezultate, jim mora omogočiti večjo 
prilagodljivost pri izbiri sredstev. Vsaki državi članici je treba omogočiti, da ustvari čim bolj 
domiselno energetsko kombinacijo med učinkovitostjo in stroški ob upoštevanju svojih 
dejanskih zmožnosti, torej gospodarnost načinov za izvajanje. Državam članicam mora 
omogočiti, da uporabijo tako imenovane kjotske prožne mehanizme, ki pomembno prispevajo 
k prenosu čistejše tehnologije v tretje države.

Načelo teritorialnosti, na katerem temeljijo „podnebno-energetski“ svežnji, prepoveduje 
majhnim državam Unije, da bi bolje uporabile vire obnovljive energije. Očitno je, da se 
geografski in geološki pogoji ter vodni viri razlikujejo od države do države. Več sonca je na 
jugu kot na severu Evrope. Vodni viri so pomembnejši v alpskih in nordijskih državah. 
Energija vetra se lažje izkorišča v državah, ki imajo morsko obalo z vetrom, kjer se lahko 
vzpostavijo obalni vetrni parki. Zajetje in ustavitev ogljika sta mogoča le tam, kjer to 
omogoča geološka sestava tal. Državam članicam, ki jih onemogoča njihov geografski 
položaj, je treba dovoliti, da nalagajo v projekte za pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
zunaj svojega ozemlja ter da tako zmanjšajo emisije. Po mnenju pripravljavca mnenja je treba 
ustanoviti tudi pravi notranji trg certifikatov za »zeleno« energijo.

5. Nizkoogljični viri energije 

Uporaba jedrske energije spada pod načelo subsidiarnosti in je torej stvar demokratične izbire 
v vsaki državi. Pripravljavec mnenja meni, da se Evropska unija ne bo mogla izogniti razpravi 
o tovrstni energiji zlasti zato, ker vsa pomembnejša poročila o tej temi, naj bodo to poročila 
mednarodne agencije za energijo ali mednarodnega foruma o podnebnih spremembah 
(poročilo iz Bangkoka leta 2007), kažejo, da se bo veliko povpraševanje po proizvodih na 
osnovi ogljika do leta 2030 ali celo do leta 2050 še povečalo. To se bo zgodilo ne glede na 
prizadevanja v naslednjih nekaj desetletjih za varčevanje z energijo in povečanje njene 
učinkovitosti. Uporaba obnovljivih virov energije bo počasnejša in dražja, kot nekateri trdijo. 
Očitno postaja, da Evropa ne bo uspela obdržati svojega cilja pridobitve 10 % energije iz 
biogoriv do leta 2020, kar bo zagotovo otežilo dosego cilja pridobitve 20 % iz obnovljivih
virov energije do leta 2020. V vsakem primeru bo treba leta 2020 od 70 do 80 % 
povpraševanja po energiji pokriti iz tradicionalnih virov energije, kot je fosilna in jedrska 
energija.

Če je glavni cilj nujno zmanjšanje emisij CO2, je v cilje EU treba vključiti tudi vire energije, 
ki proizvajajo nizke vrednosti CO2.

6. Nujna potreba po svetovnih prizadevanjih

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
Evropske unije (14 % svetovnih emisij CO2) ne bodo imela velikega vpliva, če si za 
zmanjšanje emisij ne bodo prizadevale tudi druge velike industrializirane države, kot so 



PE406.142v02-00 6/21 AD\743661SL.doc

SL

Združene države, Kitajska, Indija, Rusija, Brazilija itn.

Če bo v naslednjih nekaj letih prišlo do obvezujočega mednarodnega sporazuma za obdobje 
po kjotskem protokolu, bo EU dvignila svoj cilj emisij z 20 na 30 % do leta 2020. To bo 
zahtevalo ogromna prizadevanja, ki bodo kljub tako želenemu koristnemu vplivu na okolje 
imela pomembne gospodarske, socialne in družbene posledice za evropsko prebivalstvo.

Tovrstne prilagoditve ni mogoče izvesti s komitološkimi določbami, temveč jo je treba 
sprejeti po postopku soodločanja, ki bo sledil demokratičnemu posvetu. Komisijo se poziva, 
naj predstavi predloge, pri katerih bo upoštevala zaveze, ki jih mora sprejeti mednarodna 
skupnost. Tudi če bi v prihodnosti pogajanja propadla, do česar vedno lahko pride, bo 
Evropska unija vseeno morala pregledati zakonodajo, ki jo misli sprejeti.

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:

Predlog spremembe 1

Predlog odločbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da se izpolni ta cilj, je Evropski svet na 
seji 8. in 9. marca 2007 v Bruslju kot svoj 
prispevek h globalnemu in celovitemu 
sporazumu za obdobje po letu 2012 potrdil 
cilj Skupnosti, da se bodo do leta 2020 
emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 
30 % v primerjavi z letom 1990, pod 
pogojem, da se druge razvite države 
zavežejo k primerljivemu zmanjšanju 
emisij ter da je prispevek gospodarsko 
naprednejših držav v razvoju sorazmeren z 
njihovimi odgovornostmi in 
zmogljivostmi.

(3) Da se izpolni ta cilj, je Evropski svet na 
seji 8. in 9. marca 2007 v Bruslju v zvezi z
globalnim in celovitim sporazumom za 
obdobje po letu 2012 potrdil cilj Skupnosti, 
da se bodo do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov zmanjšale za 30 % v 
primerjavi z letom 1990, pod pogojem, da 
se druge razvite države zavežejo k 
primerljivemu zmanjšanju emisij ter da je 
prispevek gospodarsko naprednejših držav 
v razvoju sorazmeren z njihovimi 
odgovornostmi in zmogljivostmi.

Obrazložitev

Začrtani cilj EU je 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na raven leta 
1990. Za dodatno zmanjšanje emisij do 30 % glede na raven leta 1990 lahko Unija sprejme 
ukrepe samo, če obstaja postkjotski mednarodni sporazum. 
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Predlog spremembe 2

Predlog odločbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Kot je poudaril medvladni forum o 
podnebnih spremembah, ima jedrska 
energija odločilno vlogo v boju proti 
podnebnim spremembam. Do leta 2020 bi 
lahko skupaj z obnovljivimi viri 60 % 
energije EU pridobili iz proizvodnje brez 
CO2. Z jedrsko energijo bi se lahko 
učinkovito proizvedel večji del električne 
energije za pokrivanje osnovnih 
obremenitev, električna energija iz 
obnovljivih virov pa bi se namenila za 
srednjo in konično obremenitev.

Obrazložitev

Z visokim deležem električne energije, proizvedene iz jedrske energije, Francija že izpusti 
znatno manj emisij CO2 na osebo kot njene sosede. Če se boj proti podnebnim spremembam 
nastopi resno, ne da se ogrozi konkurenčnost, je glede na znatno višje stroške virov obnovljive 
energije razvoj jedrske energije neizogiben. Tako bo zagotovljena tudi varnost oskrbe.

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 poveča emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. 
Med letoma 2013 in 2020 je treba 

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 poveča emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. 
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
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zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto.

zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 
čemer lahko vsaka država članica v
naslednje leto prenese količino, ki je enaka 
3 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice, in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto. Državi članici z emisijami 
toplogrednih plinov, ki so v katerem koli 
letu med letoma 2013 in 2020 pod mejno 
vrednostjo ali manjše od ciljne vrednosti 
za leto 2020, je treba tudi dovoliti, da 
trguje s svojimi presežki pri zmanjšanju 
emisij z drugimi državami članicami, zato 
da bi jim pomagala pri doseganju 
njihovih mejnih vrednosti ali ciljev.

Predlog spremembe 4

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za izravnavo razlik pri stroških 
zmanjšanja emisij različnih držav članic 
ter omogočanje povečane geografske 
prilagodljivosti in hkrati izboljšanje 
skupne stroškovne učinkovitosti celotne 
obveznosti Skupnosti, je treba državam 
članicam dovoliti prenos dela 
upravičenosti do emisij toplogrednih 
plinov na drugo državo članico. Ta prenos 
je treba urediti z dvostranskim 
sporazumom ter zagotoviti preglednost s 
priglasitvijo prenosa Komisiji in z njegovo 
registracijo v registrih obeh sodelujočih 
držav.
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Predlog spremembe 5

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice morajo 
zagotoviti, da njihove politike za nakup
teh dobropisov spodbujajo pravično 
geografsko razdelitev projektov in 
pospešujejo sklenitev prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.

(9) Za zagotovitev prilagodljivosti držav 
članic pri izvajanju njihovih obveznosti, 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih 
državah, zlasti v državah v razvoju, in 
zagotovitev varnosti za vlagatelje mora 
Skupnost še naprej priznavati neko 
količino dobropisov iz projektov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah pred sklenitvijo prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah. Države članice se morajo 
zavezati prizadevanju za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov in zato 
zagotoviti, da vsaj 50 % teh dobropisov 
kupijo najmanj razvite države in majhne 
otoške države v razvoju, saj s tem 
spodbujajo pravično geografsko razdelitev 
projektov in pospešujejo sklenitev 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o
podnebnih spremembah. Vsi projekti v 
tretjih državah morajo zagotoviti prenos 
novih tehnologij z nizkimi emisijami 
ogljika in biti v skladu z merili o visoki 
kakovosti, ki zagotavljajo njihovo 
dodatnost ter okoljsko in socialno 
celovitost.

Predlog spremembe 6

Predlog odločbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju trga 
za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju trga 
za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
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Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 
predlaga, da do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah letna količina dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
uporabljajo države članice, v letu 2005 
znaša do 3% emisij vsake države članice, 
ki niso vključene v Direktivo 2003/87/ES. 
Ta količina ustreza tretjini prizadevanj za 
zmanjšanje emisij v letu 2020. Državam 
članicam je treba dovoliti, da prenesejo 
neuporabljeni delež te količine na druge 
države članice.

Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, energetske 
učinkovitosti, varnosti oskrbe z energijo, 
inovacij in konkurenčnosti, se predlaga, da 
do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah letna 
količina dobropisov iz projektov 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v 
tretjih državah, ki jih uporabljajo države 
članice, v letu 2005 znaša do 4% emisij 
vsake države članice, ki niso vključene v 
Direktivo 2003/87/ES. Državam članicam 
je treba dovoliti, da prenesejo 
neuporabljeni delež te količine na druge 
države članice, če se vsaj 50 % teh 
projektov izvaja v najmanj razvitih 
državah in majhnih otoških državah v 
razvoju. 

Predlog spremembe 7

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Napredek pri izvajanju obveznosti iz 
te odločbe je treba vsako leto oceniti na 
podlagi prejetih poročil v skladu z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 280/2004/ES o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o izvajanju Kjotskega 
protokola. Vsaki dve leti je treba oceniti 
predviden napredek, leta 2016 pa je treba 
narediti popolno oceno izvajanja te 
direktive.

(15) Napredek pri izvajanju obveznosti iz 
te odločbe je treba vsako leto oceniti na 
podlagi prejetih poročil v skladu z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 280/2004/ES o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o izvajanju Kjotskega 
protokola. Vsaki dve leti je treba oceniti 
predviden napredek, leta 2016 pa je treba 
narediti popolno oceno izvajanja te 
direktive. To vključuje tudi oceno 
projektov mehanizma za čist razvoj, ki jih 
registrirajo in/ali izvajajo države članice, 
da se preveri, ali so v skladu z merili 
kakovosti iz te odločbe.

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da EU učinkovito spremlja, ali države članice spoštujejo in izvajajo 
merila kakovosti za projekte mehanizma za čist razvoj, ki so predlagani v tej odločbi. 
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Spoštovanje teh standardov lahko prispeva k boljši kakovosti projektov mehanizma za čist 
razvoj.

Predlog spremembe 8

Predlog odločbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, je treba prilagoditi omejitve
glede emisij za države članice, da se 
izpolni obveznost Skupnosti v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki 
je določena v navedenem sporazumu, ob 
upoštevanju načela solidarnosti med 
državami članicami in potrebe po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti. Količino 
dobropisov iz projektov zmanjševanja 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
lahko uporabi vsaka država članica, je 
treba povečati največ za polovico 
prizadevanja za dodatno zmanjšanje 
emisij iz virov, ki niso zajeti v Direktivi 
2003/87/ES.

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah za doseganje svojega cilja za 
30-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, mora Komisija 
posredovati predlog in presojo vpliva 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
prilagoditvi omejitve glede emisij za 
države članice, da se izpolni obveznost 
Skupnosti v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov, ki je določena v 
navedenem sporazumu, ob upoštevanju 
načela solidarnosti med državami 
članicami in potrebe po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti ter načela 
deljene odgovornosti. Predlog mora 
podrobno opredeliti količino dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
lahko uporabi vsaka država članica.

Predlog spremembe 9

Predlog odločbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
odločbe, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Predvsem je treba 
Komisiji dati pooblastila, da po sprejetju 
mednarodnega sporazuma sprejme ukrepe 

(19) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
odločbe, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Predvsem je treba 
Komisiji dati pooblastila za preverjanje 
transakcij v skladu s to odločbo. Ker imajo 
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za prilagoditev omejitev glede emisij držav 
članic, ukrepe za uporabo dodatnih 
dobropisov iz projektov v skladu z 
navedenim sporazumom in ukrepe, 
potrebne za preverjanje transakcij v skladu 
s to odločbo. Ker imajo ti ukrepi splošno 
področje uporabe in so oblikovani z 
namenom, da spremenijo nebistvene 
predpise te odločbe ter jo dopolnijo z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih predpisov, jih je treba sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom z 
nadzorom, ki ga določa člen 5a 
Sklepa 1999/468/ES.

ti ukrepi splošno področje uporabe in so 
oblikovani z namenom, da spremenijo 
nebistvene predpise te odločbe ter jo 
dopolnijo z dodajanjem ali spreminjanjem 
novih nebistvenih predpisov, jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim postopkom 
z nadzorom, ki ga določa člen 5a 
Sklepa 1999/468/ES.

Predlog spremembe 10

Predlog odločbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej odločbi se uporabljajo opredelitve 
pojmov iz člena 3 Direktive 2003/87/ES.

V tej odločbi se uporabljajo ustrezne 
opredelitve pojmov iz člena 3 Direktive 
2003/87/ES.

Poleg tega „emisije toplogrednih plinov“ 
vključujejo emisije ogljikovega dioksida 
(CO2), metana (CH4), dušikovega oksida 
(N2O), fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in 
žveplovega heksafluorida (SF6) iz virov, 
izraženih v ekvivalentu ogljikovega 
dioksida, kot je določeno v skladu z
Direktivo 2003/87/ES.

Poleg tega se uporabljajo naslednje 
opredelitve:
„emisije toplogrednih plinov“ vključujejo 
emisije ogljikovega dioksida (CO2), 
metana (CH4), dušikovega oksida (N2O), 
fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in 
žveplovega heksafluorida (SF6) iz virov, ki 
niso zajeti v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami, izraženih v ekvivalentu 
ogljikovega dioksida, kot je določeno v 
skladu z metodologijami za določanje iz 
virov in po ponorih odstranjenih emisij, ki 
jih ureja kjotski protokol;
„mednarodni sporazum“ pomeni globalni 
in obsežni sporazum v sklopu okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, ki bi določil cilj 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 
30 % do leta 2020 v primerjavi z emisijami 



AD\743661SL.doc 13/21 PE406.142v02-00

SL

iz leta 1990 za EU, obveznosti za podobna 
prizadevanja drugih razvitih držav ter 
primerne prispevke gospodarsko 
razvitejših držav v razvoju glede na 
njihove odgovornosti in sposobnosti.

Predlog spremembe 11

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, ki bo 
preseglo zahteve iz tega člena, vsaka 
država članica do leta 2020 omeji emisije 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, za 
odstotek, določen za posamezno državo 
članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz leta 2005.

1. Do sklenitve prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki bo 
imel za posledico zmanjšanje emisij, ki bo 
preseglo zahteve iz tega člena, vsaka 
država članica do leta 2020 omeji emisije 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, najmanj 
za odstotek, določen za posamezno državo 
članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz leta 2005.

Predlog spremembe 12

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
ki je enaka 2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so emisije države 
članice pod mejno vrednostjo iz 
odstavka 2, lahko presežke pri zmanjšanju 
emisij prenese v naslednje leto.

3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
ki je enaka 3 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so emisije države 
članice pod mejno vrednostjo iz odstavka 
2, lahko presežke pri zmanjšanju emisij 
prenese v naslednje leto ali na drugo 
državo članico, ki lahko uporabi 
preneseno količino za doseganje svoje 
mejne vrednosti emisij toplogrednih 
plinov za leto, v katerem so se ustvarili 
navedeni presežki pri zmanjšanju emisij.
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Predlog spremembe 13

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če so leta 2020 emisije države članice 
nižje od mejne vrednosti, določene v 
prilogi k tej odločbi, lahko ta država 
prenese presežke pri zmanjšanju emisij na 
drugo državo članico, ki lahko uporabi 
preneseno količino za doseganje svoje 
mejne vrednosti emisij toplogrednih 
plinov za leto 2020.

Predlog spremembe 14

Predlog odločbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba dobropisov iz projektnih 
dejavnosti.

Uporaba dobropisov iz projektnih 
dejavnosti in prenos presežnega 
zmanjšanja nacionalnih emisij.

Predlog spremembe15

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 1 – točke a) do c) – pododstavek 2, odstavka 2 in 3 ter odstavek 4, 
pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov, ki so jih v obdobju 2008–
2012 sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES;

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov, ki jih je v obdobju 2008–2012 
sprejela večina držav članic, ki 
predstavljajo kvalificirano večino, kot je 
opredeljeno v členu 205(2) Pogodbe, v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES;

(b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v (b) potrjena zmanjšanja emisij, izdana v 
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zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov, ki so bili registrirani v 
obdobju 2008–2012 in so jih sprejele vse
države članice v skladu z Direktivo 
2003/87/ES v obdobju 2008–2012;

zvezi z zmanjšanji emisij od 1. januarja 
2013, iz projektov, ki jih je v obdobju 
2008–2012 sprejela večina držav članic, ki 
predstavljajo kvalificirano večino, kot je 
opredeljeno v členu 205(2) Pogodbe, v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES;

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah in ki so
jih sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES v obdobju 2008–
2012, dokler te države ne ratificirajo 
sporazuma s Skupnostjo ali do leta 2020, 
kar bo prej.

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah in ki jih 
je sprejela večina držav članic, ki 
predstavljajo kvalificirano večino, kot je 
opredeljeno v členu 205(2) Pogodbe, v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES v obdobju 
20082012, dokler te države ne ratificirajo 
sporazuma s Skupnostjo ali do leta 2020, 
kar bo prej.

Države članice zagotovijo, da njihove 
politike za kupovanje teh dobropisov 
spodbujajo pravično geografsko razdelitev 
projektov in sprejetje mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah.

Države članice zagotovijo, da vsaj 50 % 
teh dobropisov kupijo najmanj razvite 
države in majhne otoške države v razvoju, 
s čimer spodbujajo pravično geografsko 
razdelitev projektov in sprejetje 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.

2. Poleg odstavka 1 in če se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, lahko 
države članice za izvajanje njihove 
obveznosti iz člena 3 uporabijo dobropise 
za dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, ki izhajajo iz projektov ali drugih 
dejavnosti za zmanjševanje emisij v skladu 
z določbami iz člena 11a(5) Direktive 
2003/87/ES.

2. Poleg odstavka 1 in če se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, lahko 
države članice za izvajanje njihove 
obveznosti iz člena 3 uporabijo dobropise 
za dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, ki izhajajo iz projektov ali drugih 
dejavnosti za zmanjševanje emisij v skladu 
z določbami iz člena 11a(5) Direktive 
2003/87/ES.

2a. Vsi projekti, ki izhajajo iz projektov iz 
točk (a) do (c) odstavka 1 in odstavka 2, 
morajo izpolnjevati merila visoke 
kakovosti, ki jih sprejme Komisija v 
okviru, ki so ga določili Združeni narodi.
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se sprejme 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 9(2).
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2b. Države članice zagotovijo, da je 
zmanjšanje emisij, doseženo kot posledica 
dejavnosti projekta iz odstavkov 1 in 2 ali 
kot posledica prenosov iz drugih držav 
članic v skladu z odstavkoma 3 in 3a 
člena 3, dodaten ukrepom, ki jih izvajajo 
države članice

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bodo 
lahko države članice sprejemale potrjena 
zmanjšanja emisij le od držav, ki bodo 
ratificirale ta sporazum.

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bodo 
lahko države članice sprejemale le potrjena 
zmanjšanja emisij in vse druge vrste 
dobropisov iz projektov, ki so nastali z 
mednarodnim sporazumom, od tretjih
držav, ki bodo ratificirale ta sporazum.

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 3%
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3 
ne sme presegati količine, ki je enaka 4%
emisij toplogrednih plinov te države 
članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

Predlog spremembe 16

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v letnih poročilih, ki jih 
v predložijo skladu s členom 3 Odločbe 
280/2004/ES, sporočijo letne emisije, ki 
izhajajo iz izvajanja člena 3 in uporabe
dobropisov v skladu s členom 4.

1. Države članice do 31. marca naslednje 
leto poročajo o svojih letnih emisijah iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivi 
2003/87/ES, o kakršnem koli prenosu 
prejetih ali oddanih presežnih emisij v 
skladu z odstavkoma 3 in 3a člena 3 in o 
uporabi dobropisov v skladu s členom 4.

Komisija ta poročila natančno preveri v 
razumnem roku.
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Predlog spremembe 17

Predlog odločbe
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Poročilo o ukrepih Skupnosti za podporo 
pri izvajanju obveznosti
1. Komisija pripravi poročilo, v katerem 
navede nadaljnje ukrepe, ki jih je treba 
sprejeti na ravni Skupnosti, da se zagotovi 
doseganje obveznosti za zmanjšanje 
emisij, določenih v tej odločbi, in 
uresničevanje cilja o učinkovitosti, ki je 
bil postavljen marca 2007 na srečanju 
Evropskega sveta. To poročilo vključuje 
zlasti:
(a) oceno napredka držav članic pri 
izboljšanju energetske učinkovitosti;
(b) rezultate pregleda iz člena 4(5) 
Direktive 2006/32/ES ( o tem, ali je 
direktiva o belih certifikatih ustrezna). To 
poročilo zlasti določi možnosti za 
obvezujoči sistem trgovanja z belimi 
certifikati v Skupnosti;
c) podrobne predloge za zmanjšanje emisij 
iz stanovanj in komercialnih objektov z 
uveljavitvijo višjih meril za proizvode in 
objekte, zato da od leta 2020 nova 
stanovanja in komercialni objekti ne bi 
več proizvajali emisij ogljika;
2. Če lahko predlagane politike in ukrepi 
Skupnosti pomembno vplivajo na 
izpolnjevanje obveznosti držav članic in 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, se v regulativno 
oceno učinka Komisije za vsak predlog 
vključi določitev količine morebitnega 
učinka na emisije toplogrednih plinov za 
vsako državo članico ter Skupnost kot 
celoto.
3. Komisija predloži to poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
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najpozneje do konca leta 2009. Do v letu 
2010 predloži ustrezne zakonodajne 
predloge, da se zagotovi uresničevanje 
cilja o energetski učinkovitosti do leta 
2020, ki je bil postavljen marca 2007.

Predlog spremembe 18

Predlog odločbe
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Skladnost z zahtevami

Če države članice ne izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z zmanjšanjem skupnih 
emisij toplogrednih plinov, kot je 
zahtevano v tej odločbi, lahko Komisija v 
skladu s členom 226 Pogodbe ukrepa 
proti zadevni državi članici zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti v okviru 
Pogodbe, in lahko zahteva prehodne 
ukrepe v okviru člena 243 Pogodbe ali 
pospešen postopek v skladu s členom 62a 
poslovnika Sodišča Evropskih skupnosti.

Predlog spremembe 19

Predlog odločbe
Člen 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5c
Nova finančna sredstva Skupnosti za 
nizkoogljične tehnologije in energetsko 
učinkovite tehnologije
1. Delež dohodkov, pridobljen z dražbo 
pravic iz sistema Skupnosti za trgovanje z 
emisijami toplogrednih plinov, ki je 
določen v členu 10 Direktive 2003/87/ES, 
se vloži v sklad na ravni Skupnosti za:
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a) spodbujanje in izvajanje ukrepov za 
zmanjšanje emisij ogljika in energetsko 
učinkovitost stanovanj in komercialnih 
objektov;
b) spodbujanje in uporabo nizkoogljičnih 
tehnologij in praks v prometu.
2. Namen sklada je čim večje spodbujanje 
pridobivanja sredstev iz zasebnega 
sektorja.
3. Komisija do 30. junija 2010 predloži 
posebne predloge za obseg, delovanje in 
cilje tovrstnega sklada.

Predlog spremembe 20

Predlog odločbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odstavki 2, 3 in 4 se bodo uporabljali
po sklenitvi mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah s strani Skupnosti, 
ki bo povzročil obvezno zmanjševanje, ki 
bo presegalo tisto iz člena 3.

1. Po sklenitvi mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah s strani Skupnosti, 
ki bo povzročil obvezno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za 30 %, Komisija 
predloži ustrezen predlog spremembe te 
odločbe, skupaj s presojo vpliva.. Poročilo 
vsebuje:

2. Od leta po sklenitvi sporazuma iz 
odstavka 1 se bodo emisije toplogrednih 
plinov Skupnosti iz virov, ki niso vključeni 
v Direktivo 2003/87/ES, leta 2020 v skladu 
s členom 3(1), dodatno zmanjšale za 
količino, ki je enaka skupnemu
dodatnemu zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov s strani Skupnosti iz vseh virov, v 
zvezi s katerimi mednarodni sporazum
obvezuje Skupnost, pomnoženo z deležem 
celotnega zmanjšanja emisij Skupnosti za 
leto 2020, h kateremu države članice 
prispevajo prek zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES v skladu 
s členom 3.

a) določbe, ki zagotavljajo, da se bodo 
emisije toplogrednih plinov Skupnosti iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, leta 2020 v skladu s členom 
3(1), dodatno zmanjšale za količino, ki ob 
dodatnemu zmanjšanju zadostuje 
načrtovanemu zmanjšanju iz virov, ki so 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, da bi se 
dosegle obveznosti Skupnosti iz 
mednarodnega sporazuma;

3. Vsaka država članica prispeva k 
prizadevanju Skupnosti za dodatno 
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zmanjšanje v skladu z njenim deležem pri 
skupni količini emisij Skupnosti za leto 
2020 iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, v skladu s členom 3.
Komisija spremeni Prilogo, da se omejitve 
emisij prilagodijo v skladu s prvim 
pododstavkom. Ta ukrep, katerega namen 
je dopolnitev nebistvenih elementov te 
odločbe, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 9(2).

b) določbe, ki spreminjajo Prilogo, da se 
omejitve emisij za vsako državo članico
prilagodijo v skladu s prihodnjim 
zmanjšanjem, predvidenim v pododstavku 
(a);

4. Države članice lahko povečajo uporabo 
dobropisov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz člena 4(4) v tretjih 
državah, ki so ratificirale sporazum iz 
odstavka 1 in v skladu z odstavkom 5, za 
največ polovico dodatnega zmanjšanja, do 
katerega je prišlo, ki se doseže v skladu z 
odstavkom 2.

c) določbe, ki spreminjajo pravila o 
uporabi dobropisov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz člena 4(4) v tretjih 
državah, ki so ratificirale sporazum.

Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
državo članico.
5. Komisija sprejme ukrepe za zagotovitev, 
da države članice uporabijo dodatne vrste 
dobropisov iz projektov ali druge 
mehanizme, ki so bili vzpostavljeni v 
skladu z mednarodnim sporazumom, če je 
to potrebno. 
Ti ukrepi, katerih namen je dopolnitev 
nebistvenih elementov te odločbe, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 9(2).
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