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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 1
Navedba 5 a (novo)

− ob upoštevanju členov 2 in 6 Pogodbe o ES, na podlagi katerih morajo biti zahteve s 
področja varstva okolja vključene v različne domene politike Skupnosti, da se 
spodbuja razvoj gospodarskih dejavnosti, trajnostnih za okolje,

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 2
Navedba 5 b (novo)

− ob upoštevanju člena 175 Pogodbe o ES,

Or.fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 3
Navedba 5 c (novo)

− ob upoštevanju sklepa št. 2179/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24.
septembra 1998 o ponovni obravnavi programa politike in dejavnosti Skupnosti na 
področju okolja in trajnostnega razvoja "Trajnostnemu razvoju naproti",

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 4
Navedba 5 d (novo)

− ob upoštevanju revizije strategije Evropske unije za trajnostni razvoj,

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 5
Navedba 5 e (novo)

− ob upoštevanju šestega okoljskega akcijskega programa,

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 6
Navedba 5 f (novo)

− ob upoštevanju resolucij Evropskega parlamenta o tematskih strategijah o trajnostni 
uporabi naravnih virov, urbanem okolju, odpadkih in pesticidih,

Or.fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 7
Navedba 5 g (novo)

− ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2007 o omejevanju globalnih 
podnebnih sprememb na 2 stopinji Celzija – pot do konference o podnebnih 
spremembah na Baliju in naprej1,

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava A a (novo)

Aa. ker je načelo, da plača povzročitelj obremenitve, eden od stebrov okoljske politike, 
kar pomeni, da so zunanji stroški vključeni v tržno ceno, ki tako predstavlja 
dejanske proizvodne stroške,

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava A b (novo)

Ab. ker je v svoji resoluciji z dne 15. novembra 2007 Evropski parlament poudaril, da se 
morajo industrijsko razvite države obvezati, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije 
CO2 za najmanj 30 % in do leta 2050 za 60-80 % v primerjavi z letom 1990,

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava A c (novo)

Ac. ker je v večini držav članic izvajanje načela, da plača povzročitelj obremenitve, 
pomanjkljivo,

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007/0537
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Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava B

B. ker je treba upoštevati različne vrste onesnaževanja naravnega okolja, možnosti za 
morebitno slabo delovanje geosistemov in nevarnost, da se bodo izčrpali naravni,
zlasti neobnovljivi viri,

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava B a (novo)

Ba. ker se je energetska intenzivnost zmanjšala za približno 1,8 % zaradi tržnega 
pritiska, ki sili tržne dejavnike, da neprestano povečujejo svojo učinkovitost, in ker 
je plansko gospodarstvo v nekdanjih državah vzhodne Evrope, ki ni bilo 
izpostavljeno temu tržnemu pritisku, za proizvodnjo enakih proizvodov porabilo 
mnogo več virov in energije kot Zahodne države,

Or.sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava C

C. ker obstaja velika nevarnost, da bodo izumrle številne živalske ali rastlinske vrste, in 
ker je cilj Unije, da do leta 2010 zaustavi izgubo biotske raznovrstnosti,

Or.pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava D

D. ker je treba upoštevati, da v Uniji stalno narašča promet, vezan na prevoz, zlasti blaga, 
in s tem morebitna poraba energije,

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava G

G. ker nosijo gospodinjstva največje breme okoljskih dajatev, medtem ko so drugi 
gospodarski sektorji največji porabniki energije in prevozov, kar je v nasprotju z 
načelom sorazmernosti,

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava G

črtano

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava G

G. ker nosijo gospodinjstva največje breme okoljskih dajatev, medtem ko so drugi 
gospodarski sektorji največji porabniki energije, vode in prevozov,

Or.fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava H

črtano

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava H

črtano

Or.sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava H

H ker predvidevanja na področju globalnih posledic podnebnih sprememb ne smejo le 
presekati povezave med rastjo in načini proizvodnje in porabe, ampak morajo 
pripeljati tudi do spremembe našega družbeno-gospodarskega razvojnega modela,

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava H a (novo)

Ha. ker sedanji gospodarski kazalci o BDP ne zadoščajo več za pravilno oceno družbene, 
gospodarske in okoljske stvarnosti in ne upoštevajo okoljskih posledic človekovih 
dejavnosti, s katerimi se moramo soočati, je treba zaradi boljšega upoštevanja teh 
sprememb za izračun proizvedene blaginje predvideti nove okoljske kazalce,

Or.fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava H a (novo)

Ha. ker skupina medvladnih izvedencev o razvoju podnebja meni, da nadaljnja 
gospodarska rast, stalni razvoj najsodobnejših tehnologij, globalizacija in širitev 
tehnologij prispevajo k zmanjševanju posledic za okolje, obenem pa povečujejo 
možnosti za sprejemanje podnebnih izzivov, in ker je v danih okoliščinah ob veliki 
gospodarski rasti zmanjšanje negativnih posledic za okolje možno pod pogojem, da 
se spodbudi inovacije in raziskave,

Or.sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 23
Odstavek 1

1. se veseli sklicevanja na načelo, da plača povzročitelj obremenitve, vendar obžaluje, 
ker obstaja slaba ali nikakršna povezanost z izdelavo in umerjanjem obstoječih 
instrumentov okoljske politike;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 24
Odstavek 1

1. se veseli sklicevanja na načelo, da plača povzročitelj obremenitve, ter poudarja, da so 
dosedanji tržni neuspehi nastali zaradi zanemarjanja tega načela tržnega 
gospodarstva;

Or.sv
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 25
Odstavek 1

1. se veseli sklicevanja na načelo, da plača povzročitelj obremenitve, vendar obžaluje, 
ker obstaja slaba povezanost med tržnimi instrumenti za namene okolja; poudarja, da 
načelo, da plača povzročitelj obremenitve, omogoča določanje dejanske cene 
proizvoda, vključno s stroški za odpravo onesnaženosti in vzpostavitev stanja pred 
proizvodnjo, ter da so stroški proizvodnje ali izdelave okolju neprijaznih proizvodov 
višji, če se vključi vse zunanje stroške, ker stane manj preprečevati kot pa 
vzpostavljati predhodno stanje ali sanirati;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 26
Odstavek 1 a (novo)

1a. poudarja, da je mnogo lažje nadzorovati spoštovanje načela, da plača povzročitelj 
obremenitve, in plačevanje minimalnih skupnih davkov kot sistem trgovanja s 
kvotami;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 27
Odstavek 1 a (novo)

1a. opozarja, da zakonitosti tržnega gospodarstva zahtevajo prepustitev trgu oziroma 
proizvajalcem in potrošnikom, da določijo način optimalne uporabe omejenih virov;

Or.sv
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 28
Odstavek 1 a (novo)

1a. poudarja, da načelo, da plača povzročitelj obremenitve, ne sme pomeniti le tega, da 
plača končni potrošnik, zlasti gospodinjstva;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 29
Odstavek 2

2. obžaluje, ker se zelena knjiga osredotoča predvsem na onesnaževanje ozračja in 
podnebno ogrevanje ter ne upošteva vseh vidikov modernega in ciljno usmerjenega 
varstva okolja;

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 30
Odstavek 2

2. obžaluje, da se zelena knjiga osredotoča predvsem na onesnaževanje ozračja in 
podnebno ogrevanje; obžaluje tudi, da se premalo upoštevajo posledice, ki jih imajo 
za okolje vsi proizvodni in distribucijski procesi ter načini porabe;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 31
Odstavek 2

2. obžaluje, ker se zelena knjiga osredotoča predvsem na onesnaževanje ozračja in 
podnebno ogrevanje ter na splošno zanemarja negativne posledice, ki jih imajo za 
okolje drugi proizvodni in distribucijski procesi ter načini porabe;
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Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 32
Odstavek 2

2. obžaluje, ker se zelena knjiga osredotoča predvsem na onesnaževanje ozračja in 
podnebno ogrevanje ter zanemarja posledice, ki jih imajo za okolje vsi proizvodni in 
distribucijski procesi, načini porabe ter ravnanje z odpadki;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 33
Odstavek 2 a (novo)

2a. strinja se z mnenjem Evropske komisije o raznolikosti tržnih instrumentov in 
razlikovanju med davki in drugimi dajatvami, ker gre pri dajatvah običajno za 
plačilo protivrednosti storitev ali natančno določenih stroškov; poudarja, da je za 
uresničevanje ciljev na področju varstva okolja in zdravja treba imeti spodbujevalne 
instrumente, pa tudi instrumente odvračanja, ter strategijo trajnostnega razvoja;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 34
Odstavek 3

3. obžaluje, ker je premalo omenjena mednarodna razsežnost in ker še vedno niso 
vzpostavljeni ukrepi za zmanjšanje izkrivljanja konkurence med regijami in 
industrijskimi sektorji;

Or.fr



AM\703130SL.doc 11/46 PE398.431v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 35
Podnaslov (novo) in odstavek 3 a (novo)

Ukrepi

3a. zahteva, da Komisija predstavi osnutek strateškega načrta na področju tržnih 
instrumentov za namene okoljske politike in z njo povezanih politik;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 36
Odstavek 3 a (novo)

3a. obžaluje, ker ni bila opravljena temeljita študija o prednostih razlikovanja med 
tržnimi instrumenti, usmerjenimi v potrošnika v odnosu do proizvajalca;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 37
Odstavek 3 b (novo)

3b. poziva Evropsko unijo, naj loči bruto gospodarsko blaginjo na prebivalca od neto 
gospodarske, socialne in okoljske blaginje kot kazalca dejanskega napredka; zato 
poziva Evropsko komisijo in države članice:
 naj natančneje preučijo možnost za merjenje evropske rasti z uporabo "zelenih" 

kazalcev1, ki upoštevajo izgubljeno blaginjo zaradi škode, povzročene okolju,
 naj uporabijo okoljske kazalce pri vseh svojih dejavnostih, povezanih z okoljem;

ker se okoljska politika šteje za celostno politiko, bi morali biti zeleni kazalci 
uporabljeni pri vseh dejavnostih evropske politike,

 naj pri izračunu nacionalne blaginje upoštevajo posledice, ki jih ima njihova 
proizvodnja za okolje, da bi tako imeli resnično predstavo o izgubi blaginje 
zaradi stalnega zmanjševanja naših naravnih bogastev;

Or.fr
                                               
1 Okoljski kazalci ali kazalci, ki upoštevajo okolje na osnovi kazalcev trajnostnega blagostanja (IBED-indice 
de bien-être durable) in kazalcev dejanskega napredka.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 38
Odstavek 3 b (novo) (za naslovom "Načela")

3b. priznava, da je popolna internalizacija okoljskih stroškov temeljni predpogoj za 
vzpostavitev lojalne konkurence med posameznimi podjetji ter za povečanje 
gospodarskih spodbud za pospeševanje čistejše proizvodnje in porabe ter za 
spodbujanje inovacij na področju čistejših tehnologij;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 39
Odstavek 3 c (novo) (za naslovom "Načela")

3c. priznava, da je posledica nesposobnosti internalizacije okoljskih stroškov 
subvencioniranje dejavnosti, škodljivih za okolje;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 40
Odstavek 3 d (novo) (za naslovom "Načela")

3d. poudarja, da veliko število subvencij, škodljivih za okolje, v državah članicah 
Evropske unije povečuje onesnaževanje in močno ogroža načelo, da plača 
povzročitelj obremenitve;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 41
Odstavek 4

4. priznava, da so tržni instrumenti za namene okoljske politike eno od najučinkovitejših 
sredstev za dosego okoljskih ciljev po sprejemljivi ceni; vendar poudarja, da je treba 
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te instrumente dopolniti z drugimi ukrepi, kot so standardi učinkovitosti, cilji na 
področju emisij itd.;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 42
Odstavek 4

            priznava, da so tržni instrumenti za namene okoljske politike eno od sredstev za 
dosego okoljskih ciljev po sprejemljivi ceni; poudarja, da ne morejo nadomestiti 
okoljske zakonodaje, ki določa cilje in merila, ki jih je treba doseči in spoštovati, ter 
da je njihova učinkovitost odvisna od njihove sestave in možnosti, da se dopolnjujejo 
z drugimi instrumenti;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 43
Odstavek 4 a (novo)

4a. meni, da premik k trajnostnemu razvoju in h gospodarstvu brez premoga zahteva 
uporabo instrumentov odvračanja (na primer davki, pristojbine), pa tudi 
spodbujevalnih instrumentov (na primer sistemi trgovanja);

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Margrete Auken

Predlog spremembe 44
Odstavek 5

5. poudarja, da tržni instrumenti ne morejo nadomestiti politike redistribucije; vendar 
meni, da je razlikovanje med potrošniškimi navadami ali obsežnostjo potrošnje 
lahko sredstvo za usmerjanje teh instrumentov na velike potrošnike;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 45
Odstavek 5

5. poudarja, da ima lahko uporaba tržnih instrumentov nezaželene socialne posledice;
vendar meni, da bi se te posledice lahko ublažilo s posebnimi ukrepi, kot so nižje 
cene, subvencije in podobno v korist gospodinjstev z nizkimi prihodki;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 46
Odstavek 5

5. poudarja, da morajo biti tržni instrumenti, namenjeni podpori okoljske politike, če 
želijo biti učinkoviti in omogočiti doseganje zastavljenih ciljev, opredeljeni tako, da 
upoštevajo le okoljska merila;

Or.sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 47
Odstavek 5

5. poudarja, da morajo biti tržni instrumenti gospodarsko in družbeno sprejemljivi 
(črtano);

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 48
Odstavek 5

5. poudarja, da morajo biti tržni instrumenti ekološko, gospodarsko in družbeno 
sprejemljivi, zlasti za ljudi s prihodki, ki so nižji od povprečja v posamezni državi 
članici, ter za mala podjetja;
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Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 49
Odstavek 6

črtano

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 50
Odstavek 6

6. meni, da mora uporaba teh instrumentov temeljiti na načelu tehnične nevtralnosti in 
neizkrivljanja tržnih mehanizmov, obenem pa mora ustrezati merilu objektivnosti, 
nevtralnosti in enakovrednosti;

Or.sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 51
Odstavek 6

6. meni, da mora biti eno izmed načel za uporabo stopenj njihova progresivnost in 
postopno naraščanje; poudarja, da je zelo pomembno začeti s plačevanjem 
minimalnih skupnih davkov, ki bodo državam članicam omogočali uvedbo višjih 
nacionalnih davkov, vedoč, da zgled držav članic, ki imajo višje davke, odpira nove 
možnosti in spodbuja zamisel o dvigu minimalnih skupnih davkov;

Or.da
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 52
Odstavek 6

6. meni, da je na splošno eno izmed načel za uporabo stopenj njihova progresivnost in 
postopno ter predvidljivo naraščanje;Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 53
Odstavek 6

6. meni, da mora biti eno izmed načel za uporabo stopenj njihova progresivnost in 
postopno spreminjanje;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 54
Odstavek 6 a (novo)

6a. poudarja, da ima načelo, da plača povzročitelj obremenitve, večji učinek, če se 
sredstva namensko povrnejo, kar pomeni, da se jih nameni izključno za odpravo 
onesnaženosti in vzpostavitev predhodnega stanja, kot pa če bi se celotna vsota 
povrnila v obliki davčnih olajšav, namenjenih samo eni industriji ali sektorju;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 55
Odstavek 6 b (novo)

6b. meni, da je zelo pomembno začeti s plačevanjem minimalnih skupnih davkov, ki s 
njihovih stalnim poviševanjem omogočajo zmanjševanje čezmejnega trgovanja ter 
potrjujejo pionirsko vlogo držav članic, ki zaračunavajo višje okoljske davke;
opozarja, da je na popolnoma integriranem notranjem trgu za zmanjševanje 
izkrivljanja konkurence treba paziti, da ne nastajajo prevelike razlike ter da 
pionirske države dajejo zgled s spodbujanjem postopnega dvigovanja minimalnih 
skupnih davkov;
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Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 56
Odstavek 7

7. poudarja pomembno vlogo okoljskega obdavčevanja za dosego okoljskih ciljev; zato 
poziva Komisijo, naj pred koncem leta 2008 predloži zakonodajni predlog o 
minimalnem davku Skupnosti na CO2;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 57
Odstavek 7

7. poudarja pomembno vlogo okoljskega obdavčevanja za dosego okoljskih ciljev ter 
nujno uskladitev nekaterih meril na evropski ravni, zato da se prepreči ekonomsko 
izkrivljanje med podjetji, zlasti malimi in srednjimi, in regijami, kar lahko povzroči 
slabo delovanje notranjega trga;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Margrete Auken

Predlog spremembe 58
Odstavek 7

7. poudarja pomembno vlogo okoljskega obdavčevanja za dosego okoljskih ciljev ter 
brezpogojno potrebo, da se določi spodnja meja za nekatere davke na evropski ravni, 
zato da se prepreči ekonomsko izkrivljanje med podjetji in regijami;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 59
Odstavek 7 a (novo)

7a. strinja se z analizo Komisije, po kateri je sistem za trgovanje z emisijami 
toplogrednih plinov tržni instrument, ki nudi trenutno najboljši odziv na 
povpraševanje in predstavlja najbolj objektivno razpoložljivo sredstvo za uresničitev 
ciljev o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki si jih je zastavil Evropski svet 
spomladi 2007;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 60
Odstavek 7 b (novo)

7b. vendar priznava, da ima trenutna različica evropskega sistema za trgovanje z 
emisijami preozko področje uporabe glede na številne vire toplogrednih plinov in 
zainteresirane sektorje in da bodo morali Komisija in države članice uvesti potrebne 
izboljšave za dosego njegove optimalnosti v tretji fazi projekta, ki začne leta 2013;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 61
Odstavek 8

8. meni, da se tržni instrumenti ne morejo omejevati na sistem za trgovanje z dovoljenji 
ali kvotami, ker to ni najprimernejši način, da se doseže zmanjšanje nekaterih emisij;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 62
Odstavek 8

8. meni, da se tržni instrumenti ne bi smeli omejevati zgolj na trgovanje z dovoljenji ali 
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kvotami, ker to ni najprimernejši način, da se doseže zmanjšanje nekaterih emisij;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 63
Odstavek 8

8. meni, da se tržni instrumenti Skupnosti ne morejo omejevati na sistem za trgovanje s 
pravicami do emisij ali z emisijskimi kvotami ter da je treba predvideti druge 
možnosti, na primer morebitno uvedbo davka na premog v zameno za zmanjšanje 
subvencij za fosilno energijo;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 64
Odstavek 8

8. meni, da se tržni instrumenti ne morejo omejevati na trgovanje z dovoljenji ali 
kvotami, ker to ni najprimernejši način, da se doseže zmanjšanje nekaterih emisij; ne 
sme se ogrožati davčne neodvisnosti nacionalnih držav;

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 65
Odstavek 8 a (novo)

8a. poudarja, da se na okoljske davke ne bi smelo gledati kot na možnost za povečanje 
davčnih prihodkov, ampak kot na sredstvo za preprečevanje škodljivega 
onesnaževanja ali degradacije okolja, ter posledično kot način, da se s 
sprejemljivimi stroški poveča družbena blaginja; poudarja, da bi obdavčevanje 
negativnih dejavnikov, kot je onesnaževanje, treba izravnati z znižanjem davkov na 
pozitivne dejavnike, kot je delo;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 66
Odstavek 9

črtano

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 67
Odstavek 9 a (novo)

9a. poziva Komisijo, naj opravi primerjalno študijo obstoječih tržnih instrumentov za 
ocenitev njihove učinkovitosti ter spodbujanje izmenjave dobrih praks med državami 
članicami;

Or.el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 68
Odstavek 10

10. podpira znižanje davka na delo na nacionalni ravni, vendar poudarja, da ni vezano le 
na reformo okoljskega davka;

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 69
Odstavek 10

10. podpira načelo obdavčevanja negativnih dejavnikov, kot je onesnaževanje, ter 
znižanja davkov na pozitivne dejavnike, kot je delo; meni, da bi tak pristop lahko bil 
sestavni del splošne reforme davčnega sistema, s katero se želi doseči pravičnejšo 
porazdelitev obremenitev med zaposlenimi, potrošniki, podjetji, prihodki od kapitala 
in finančnimi storitvami, in s katero bi se doseglo okoljske cilje in socialno pravičnost;
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Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 70
Odstavek 10

10. podpira znižanje davka na delo, vendar poudarja, da ni vezano le na reformo 
okoljskega davka; meni, da je povezano s splošno reformo davčnega sistema, s katero 
se želi doseči pravičnejšo porazdelitev obremenitev med zaposlenimi, potrošniki, 
podjetji, prihodki od kapitala in finančnimi storitvami, in s katero bi se doseglo 
okoljske cilje in socialno pravičnost in ki bi prispevala k temu, da se ne bi oslabilo 
proračunov in socialnih blagajn držav članic ;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 71
Odstavek 10

10. podpira znižanje davka na delo, vendar poudarja, da ni vezano le na reformo 
okoljskega davka; meni, da je povezano s splošno reformo davčnega sistema, s katero 
se želi doseči pravičnejšo porazdelitev obremenitev med gospodarskimi dejavniki in 
fizičnimi osebami in s katero bi se doseglo okoljske cilje in socialno pravičnost;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 72
Odstavek 11

črtano

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 73
Odstavek 11

črtano

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daciana Octavia Sârbu

Predlog spremembe 74
Odstavek 11

11. meni, da je zvišanje cen sredstvo, s katerim se vpliva na načine proizvodnje in porabe, 
kot je spodbujanje uporabnikov k izbiri ustreznih vrst prevoza zaradi optimizacije 
kakovosti okolja; vendar poudarja, da se zaradi slabe prožnosti nekaterih sektorjev in 
kategorij potrošnikov lahko omeji učinek takega ukrepanja;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 75
Odstavek 11

11. meni, da je naraščajoče, stalno in predvidljivo zviševanje cen sredstvo, s katerim se 
vpliva na načine proizvodnje in porabe ter zaradi katerega se uporablja določene vrste 
prevoza; vendar poudarja, da je zaradi slabe prožnosti nekaterih sektorjev možno 
omejiti posledice takega ukrepanja;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 76
Odstavek 11

11. meni, da je zvišanje cen sredstvo, s katerim se vpliva na načine proizvodnje in porabe 
ter zaradi katerega se uporablja ekološke vrste prevoza; vendar poudarja, da se zaradi 
slabe prožnosti nekaterih sektorjev lahko omeji učinek takega ukrepanja;
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Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 77
Odstavek 11

11. meni, da je zvišanje cen sredstvo, s katerim se vpliva na načine proizvodnje in porabe 
ter zaradi katerega se uporablja določene vrste prevoza; vendar poudarja, da se zaradi 
slabe prožnosti nekaterih sektorjev lahko omeji učinek takega ukrepanja ter da se ga 
lahko poslužujemo le izjemoma in glede na posebnosti posamezne države članice;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 78
Odstavek 11 a (novo)

11a. meni, da mora biti okoljsko obdavčevanje predmet posebne prepoznavnosti ter da 
njegova učinkovitost zahteva, da so njegovi prihodki namenjeni spodbudam za 
izboljšanje okoljskega ravnanja gospodarskih dejavnikov;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 79
Odstavek 11 a (novo)

11a.. poudarja, da ima izvajanje načela, da plača povzročitelj obremenitve, svoje 
pomanjkljivosti, zlasti zaradi slabe prožnosti nekaterih sektorjev;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 80
Odstavek 12

črtano

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 81
Odstavek 12

črtano

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 82
Odstavek 12

12. meni, da uvedba tržnih instrumentov, ki prinašajo s seboj zvišanje cen, ne sme 
zmanjšati možnosti ljudi z nizkimi dohodki, da zadovoljijo svoje osnovne potrebe, 
zato jim je treba zagotoviti nujno količino vode, elektrike, energije in prevoza po 
dostopni ceni;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Caroline Lucas in Margrete Auken

Predlog spremembe 83
Odstavek 12

12. meni, da mora uporaba tržnih instrumentov za izboljšanje onesnaženosti in 
negativnih posledic za okolje temeljiti na okoljski učinkovitosti, medtem ko bi morali 
drugi ukrepi zagotavljati enakost na distribucijski ravni;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 84
Odstavek 12

12. meni, da uporaba tržnih instrumentov, zaradi katere prihaja do dvigovanja cen, ne sme 
izključevati s trga ljudi z dohodki, ki so nižji od povprečja (črtano);

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 85
Odstavek 12

12. meni, da uporaba tržnih instrumentov (črtano) ne sme izključevati s trga ljudi z 
dohodki, ki so nižji od povprečja, in malih podjetij ter da je treba zato istočasno 
sprejeti nadomestne ukrepe za te kategorije;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 86
Odstavek 12

12. meni, da uporaba tržnih instrumentov, zaradi katere prihaja do dvigovanja cen, ne sme 
izključevati s trga ljudi z nizkimi dohodki ter da je treba zato istočasno sprejeti 
zadostne nadomestne ukrepe za te kategorije;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 87
Odstavek 12

12. meni, da uporaba tržnih instrumentov, zaradi katere prihaja do dvigovanja cen, ne sme 
izključevati s trga ljudi z dohodki, ki so nižji od povprečja, ter da je treba zato 
istočasno sprejeti nadomestne ukrepe za te kategorije; zato predlaga znižanje meje za 
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nujno porabo na primer vode, elektrike in toplotne energije ter kaznovanje 
prekoračitve te osnovne porabe, ter tako ponovno učinkovito in družbeno nevtralno 
določiti okvire obnašanja; prvih 40 m³ vode, kar naj bi bila običajna letna poraba na 
prebivalca, bi bilo neobdavčenih, vsi naslednji m³ pa bi bili visoko obdavčeni;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 88
Odstavek 12 a (novo)

12a. poudarja, da dajatve, ki temeljijo na načelu, da plača povzročitelj obremenitve, 
sproščajo velika sredstva, vendar so vsakokratni plačani zneski minimalni, zato le 
redko omogočajo spremembe v obnašanju;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 89
Odstavek 13

13. poudarja potrebo po natančnih podatkih o okoljskih in socialnih stroških, vezanih na 
celoten življenjski cikel proizvodov in storitev; poziva Komisijo, naj predlaga metode 
za ocenitev teh stroškov;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 90
Odstavek 13

13. poudarja potrebo po natančnih podatkih o posledicah (črtano) cikla in načina kroženja 
proizvodov, zato da se spodbudi najučinkovitejše ukrepe;

Or.pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 91
Odstavek 13 a (novo)

13a. izraža zadovoljstvo zaradi nedavne konference o preseganju BDP, ki so ga 
organizirali Evropska komisija, Evropski parlament, OECD, Svetovni sklad za 
naravo (WWF) in Rimski klub, ter zaradi njenih zaključkov; poudarja, kako 
pomembno je dopolniti BDP z drugimi kazalci za merjenje blaginje in družbenega 
napredka, zlasti kar zadeva vpliv gospodarske rasti na ozračje in ekosisteme;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 92
Odstavek 13 a (novo)

13a. meni, da je za pridobivanje sredstev treba uvesti davek na odlaganje odpadkov ter 
spodbujati zmanjšanje količine odpadkov in prehod na naravne in razgradljive 
proizvode, na primer na razgradljivo embalažo;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 93
Odstavek 13 a (novo)

13a. poudarja, da morajo države članice nadzorovati, zbirati in redno objavljati 
informacije o posledicah, ki jih imajo za okolje vsi proizvodni in distribucijski 
procesi, načini porabe ter ravnanje z odpadki;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 94
Odstavek 13 a (novo)

13a. meni, da lahko tržni instrumenti prispevajo k spodbujanju raziskav in inovacij na 
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področju okolja, ker so zaradi davkov na proizvode in storitve, ki niso prijazni do 
okolja ali ne upoštevajo okoljskih standardov, proizvajalci prisiljeni vlagati v 
raziskave o energetsko učinkovitejših proizvodih in storitvah;

Or.el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 95
Odstavek 13 a (novo)

13a. meni, da se v določenih primerih lahko bolj učinkovito spodbudi prilagoditev 
ekonomskih procesov in ravnanja v smer, ugodno za trajnostni razvoj, na lokalni 
ravni, ter meni, da mora zato okvir Skupnosti za tržne instrumente spodbujati 
lokalno izvajanje, prilagojeno lokalnim posebnostim;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 96
Odstavek 14

14. poudarja, da je nujno potrebna revizija sistema Skupnosti za trgovanje s kvotami 
emisij CO2, da bi se izboljšale pomanjkljivosti, opažene v poskusnem obdobju;
poudarja, da velik pristop k načelu, da plača povzročitelj obremenitve, v okviru 
strategije Evropske unije o trajnostnem razvoju pomeni, da bo sistem Skupnosti za 
trgovanje s kvotami emisij CO2 temeljil na popolni razprodaji na dražbi pravic do 
emisij;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 97
Odstavek 14

14. obžaluje, ker je napovedana zamuda pri reviziji zakonodaje o sistemu za trgovanje s 
kvotami emisij CO2; (črtano)
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Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 98
Odstavek 14

14. obžaluje, ker je napovedana zamuda pri reviziji zakonodaje o sistemu za trgovanje s 
kvotami emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji; meni, da se mora pri tej reviziji 
znatno zmanjšati delež kvot, dodeljenih brezplačno, ter zagotoviti splošno zgornjo 
mejo v skladu s cilji o 30 % zmanjšanju v Evropski uniji do leta 2020 ter s 
količinskimi in kakovostnimi omejitvami uporabe sredstev, namenjenih financiranju 
projektov Mehanizma za čist razvoj/skupno izvajanje;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 99
Odstavek 14

14. obžaluje, ker je napovedana zamuda pri reviziji zakonodaje o sistemu za trgovanje s 
kvotami emisij CO2; meni, da je treba pri tej reviziji paziti, da ne bi podjetja del 
brezplačnih kvot CO2 prenesla na cene;

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 100
Odstavek 14

14. obžaluje, ker je napovedana zamuda pri reviziji zakonodaje o sistemu za trgovanje s 
kvotami emisij CO2; meni, da se mora pri tej reviziji znatno zmanjšati delež kvot, 
dodeljenih brezplačno velikim proizvajalcem elektrike ter tako zmanjšati 
neupravičene izjemne ugodnosti;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 101
Odstavek 14 a (novo)

14a. meni, da je za popolno internalizacijo okoljskih in socialnih stroškov pri vseh vrstah 
prevoza bistvenega pomena povečana uporaba tržnih instrumentov v prevoznem 
sektorju; meni, da ima nizka stopnja internalizacije cestnega prometa škodljive 
učinke na konkurenčnost drugih vrst prevoza (npr. železniškega) ter na spodbujanje 
učinkovitejših in čistejših tehnologij;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 102
Odstavek 14 a (novo)

14a. zahteva, da Komisija čim prej sprejme predlog direktive o davkih na osebne 
avtomobile ter da ohrani določbe okoljskega značaja;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 103
Odstavek 14 b (novo)

14b. veseli se, ker je Komisija predlagala, da se letalski sektor vključi v sistem Skupnosti 
za trgovanje s kvotami emisij CO2, vendar meni, da je obenem treba sprejeti dodatne 
ukrepe, kot je davek na kerozin in na emisije dušikovega oksida (NOx), za 
spopadanje s posledicami, ki jih imajo podnebne spremembe za sektor;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 104
Odstavek 16

16. meni, da bi morali reviziji zakonodaje Skupnosti o obdavčevanju energetskih 
proizvodov ter težkih tovornih vozilih (evrovinjeta) potekati hitro in istočasno, da bi 
preprečili prekrivanje ukrepov, ki imajo isti cilj, ter da bi spremenili okoljsko 
zakonodajo tako, da bi hitreje vplivala na obnašanje različnih ekonomskih sektorjev, 
zlasti zaradi internalizacije zunanjih stroškov;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 105
Odstavek 16

16. meni, da bi morali reviziji zakonodaje Skupnosti o obdavčevanju energetskih 
proizvodov ter težkih tovornih vozilih (evrovinjeta) potekati istočasno, da bi okoljska 
zakonodaja hitreje vplivala na obnašanje različnih ekonomskih sektorjev v prid 
okolju;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 106
Odstavek 17

17. meni, da mora v vseh državah članicah postati obvezno izvajanje direktive o 
evrovinjeti ter da jo je treba spremeniti, da bi se omogočila internalizacija zunanjih 
stroškov; meni, da zato, da se prepreči preusmeritev prometa na ceste, ki so izključene 
iz direktive o evrovinjeti, bi ta morala pokrivati celotno cestno omrežje;

Or.fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 107
Odstavek 18

18. meni, da bi pri reviziji zakonodaje o obdavčevanju energetskih proizvodov treba 
zvišati najnižjo stopnjo davkov na področju prevozov za industrijske ali trgovinske 
namene; podpira delitev davka na energetski in okoljski del glede na stopnjo emisije 
CO2; (črtano)

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 108
Odstavek 18

18. meni, da bi pri reviziji zakonodaje o obdavčevanju energetskih proizvodov treba 
zvišati najnižjo stopnjo davkov na področju prevozov za industrijske ali trgovinske 
namene; podpira delitev davka na energetski in okoljski del glede na stopnjo emisij 
CO2 ter glede na druge vplive in posledice za okolje; poudarja, da bi zato, da bi se 
izognili izkrivljanjem med državami članicami, treba določiti drsni razpon med 
stopnjami, ki bi vključeval visoko najnižjo stopnjo;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 109
Odstavek 18

18. meni, da bi pri reviziji zakonodaje o obdavčevanju energetskih proizvodov treba 
zvišati najnižjo stopnjo davkov na področju prevozov za industrijske ali trgovinske 
namene; podpira delitev davka na energetski in okoljski del glede na stopnjo emisije 
CO2; poudarja, da bi zato, da bi se izognili izkrivljanjem med državami članicami, 
treba določiti drsni razpon med stopnjami (črtano);

Or.de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Amendment110
Odstavek 19

črtano

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 111
Odstavek 19

19. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo izjeme in oprostitve, ki so sedaj 
prisotne v direktivi o obdavčevanju energetskih proizvodov, ter naj razmislijo o tem, 
katera vrsta energije bi bila v prihodnosti oproščena davkov ob upoštevanju področja 
izvajanja in duha direktive; treba je paziti tudi na dvojno obdavčevanje zaradi 
uporabe drugih davčnih ali trgovinskih sistemov;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 112
Odstavek 19

19. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo izjeme in oprostitve, ki so sedaj 
prisotne v direktivi o obdavčevanju energetskih proizvodov, ter naj razmislijo o tem, 
da v prihodnosti nobena vrsta energije ne bi bila oproščena davkov, razen iz 
okoljevarstvenih razlogov;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 113
Odstavek 19

19. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo izjeme in oprostitve, ki so sedaj 
prisotne v direktivi o obdavčevanju energetskih proizvodov, ter naj razmislijo o tem, 
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da v prihodnosti nobena vrsta energije iz fosilnih goriv ne bi bila oproščena davkov;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 114
Odstavek 19 a (novo)

19a. zahteva, da Komisija predloži zakonodajne predloge za internalizacijo zunanjih 
stroškov gospodarskih dejavnosti, razen prevoza: npr. uporaba vode, proizvodnja 
blaga in embalaže, kmetijstvo, ribištvo itd.;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 115
Odstavek 20

20. poziva države članice, naj okrepijo svojo spodbujevalno politiko v prid gradbenega 
sektorja, da bi se zmanjšalo povpraševanje po energiji in emisije CO2;  poudarja, da 
je pomembno podpirati razvoj pasivnih bivanjskih prostorov s pozitivno energijo;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 116
Odstavek 20

20. meni, da daje stavbni sektor velike upe za varčevanje z energijo, ter poziva države 
članice, naj okrepijo svojo spodbujevalno politiko, da bi se uresničil cilj o zmanjšanju 
povpraševanja energije in CO2; poudarja, da je treba podpirati razvoj pasivnih 
bivanjskih prostorov in obnovljivih energij;;

Or.pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 117
Odstavek 21

21. predlaga, da se oblikuje sistem nadomestil, podoben mehanizmom iz kjotskega 
protokola ter primeren za dajanje finančnih spodbud, za financiranje posegov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanj ter ravni ogljika v javnem prevozu;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 118
Odstavek 21

(ne zadeva slovenske različice)

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 119
Odstavek 22

22. meni, da se reforma subvencij, škodljivih za okolje, ne sme omejiti na področje 
skupne kmetijske politike; meni, da prevozni sektor, zlasti cestni prevoz, potrebuje 
hitro in odločno posredovanje; zahteva, da Komisija takoj predlaga načrt za 
postopno, a hitro ukinitev subvencij, škodljivih za okolje, v skladu s sklepom 
Evropskega sveta o reviziji strategije trajnostnega razvoja;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 120
Odstavek 22

22. meni, da se reforma subvencij (črtano) ne sme omejiti na področje skupne kmetijske 
politike, ker tudi subvencije na drugih področjih prizadenejo okolje;
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Or.sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 121
Odstavek 23

23. pričakuje od Komisije, da bo revizija usmeritev Skupnosti v državno pomoč za 
varstvo okolja dejansko upoštevala dejstvo, da je treba spremeniti načine proizvajanja, 
prevažanja in porabe, ter da je treba zmanjšati količino odpadkov;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 122
Odstavek 23 a (novo)

23a. poudarja, da lahko okvirna direktiva o vodah1 služi kot referenca pri opredelitvi 
tržnih instrumentov za namene okoljske politike; veseli se poročila Komisije o 
izvajanju te direktive, vendar obžaluje, ker so v njem napake pri prenašanju 
nekaterih opredelitev, kakor tudi dejstvo, da se ta zakonodaja slabo izvaja; poziva 
države članice, naj okrepijo svoje napore za pravilno izvajanje okvirne direktive ter 
naj zlasti zagotovijo, da bo poraba vode predmet gospodarske ocene, ki bo 
vključevala stroške uporabe vira ter okoljske stroške; ti kriteriji bodo zlasti potrebni 
pri oblikovanju cene vode, ki bo vključevala stroške uporabe vira in okoljske 
stroške;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 123
Odstavek 23 b (novo)

23b. opozarja na določbe Skupnosti o odpadkih, vendar obžaluje, ker ne obravnavajo 
problema količine odpadkov v Evropski uniji;  poziva Komisijo in države članice, 
naj razmislijo o zakonodajnem okviru za obdavčevanje odpadkov, da bi se preprečila 
proizvodnja odpadkov in v srednjeročnem obdobju zmanjšala količina odpadkov, 
proizvedenih v Uniji;

                                               
1 Direktiva 2001/60/ES
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Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 124
Odstavek 23 c (novo)

23c. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo sistem obdavčevanja ali dajatev, ki 
naj prispeva z zmanjšanju količin uporabljenih pesticidov in k uporabi pesticidov, ki 
so manj strupeni in škodljivi za okolje in zdravje;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 125
Odstavek 24

24. meni, da je treba obvezno uvesti znižan DDV na ekološke proizvode, da bi potrošniki 
resnično lahko imeli od tega korist, ter druge dopolnilne ukrepe (kot na primer 
ekološke oznake) in vzpostaviti sistem, ki bi omogočal primerjavo med proizvodi;

Or.pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 126
Odstavek 24 a (novo)

24a. poudarja, da se bo gospodarski pomen subvencij ali pomoči, namenjenih 
spodbujanju ekološko odgovornega ravnanja, pokazal s splošnim ekološkim 
vedenjem in razmišljanjem, ter da ne bo potrebno več financiranje storitev za 
izboljšanje zlasti kakovosti življenja, v kolikor bo vzpostavljena umetna 
nezdružljivost med ekološko odgovornim ravnanjem in storitvami za izboljšanje 
kakovosti življenja (v nasprotju s tem, kar bi se zgodilo, če bi uporabljali samo 
načelo, da plača povzročitelj obremenitve); poudarja, da načelo, da plača 
povzročitelj obremenitve, omogoča namensko vlaganje dobljenih sredstev v 
spremembe, ki so potrebne za sprejemanje čistejšega načina proizvodnje ;

Or.da
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 127
Odstavek 24 b (novo)

24b. meni, da bi bilo v kmetijskem sektorju treba uvesti minimalni skupni davek na 
uporabo pesticidov, izgubo dušika in zmanjšanje vsebnosti ogljika v tleh; s pomočjo 
tega davka bi se lahko spodbujalo kulture brez pesticidov, postopno zmanjšanje 
izgube dušika in ogljika ter prehod k ekološkemu pridelovanju;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 128
Odstavek 24 c (novo)

24c. predlaga, da se sredstva industrijskega davka (na primer od PVC) namenijo za 
spodbujanje ekoloških materialov, kot sta polipropilen ali polietilen; opozarja, da 
davki od kemičnih proizvodov lahko prispevajo sredstva za proizvajanje izdelkov 
brez kemičnih snovi, zlasti ekoloških barv, detergentov, kozmetičnih preparatov in 
tekstila; meni, da je treba omeniti davek na zmanjšanje vsebnosti ogljika, v 
morebitni kombinaciji z davkom na izgubo dušika;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 129
Odstavek 25

25. ne strinja se z uvedbo sistema trgovanja z dovoljenji, ki zadevajo biotsko 
raznovrstnost (črtano);

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 130
Odstavek 25

25. priznava, da obstajajo težave v zvezi z uporabo tržnih instrumenov za rast ali 
ohranjanje biotske raznovrstnosti ter storitev, vezanih na ekosisteme, ter za reševanje 
lokalnih okoljskih težav; poziva Komisijo, naj nemudoma določi in spodbuja 
najboljše prakse na tem področju;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 131
Odstavek 25

25. strinja se z uvedbo sistemov trgovanja z dovoljenji, ki zadevajo (črtano) NOx in SO2,
če ti sistemi omogočajo uresničevanje zastavljenih okoljskih ciljev na najbolj 
rentabilen način;

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 132
Odstavek 25

25. meni, da bi države članice morale imeti možnost uporabe sistema trgovanja s 
pravicami, ki zadevajo NOx in SO2; poudarja, da so v regijah, kjer je omejena 
uporaba prostora, gospodarski instrumenti, kot je trgovanje, nezanemarljiv dodatni 
element za uresničevanje zastavljenih okoljskih ciljev na najbolj rentabilen način;

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frédérique Ries

Predlog spremembe 133
Odstavek 25

25. se veseli, ker je Komisija izrazila voljo, da razširi različne vrste tržnih instrumentov 
(dajatve, subvencije in prenosna dovoljenja) zato, da se zavaruje biotska 
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raznovrstnost ter nadaljuje boj proti onesnaževanju ozračja; zato z zanimanjem 
sprejema sisteme trgovanja z emisijami NOx in SO2, ki so jih uvedle nekatere države 
članice, da bi rešile probleme, ki jih povzroča ta vrsta onesnaževal ozračja;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 134
Odstavek 25

25. ne strinja se z uvedbo sistema trgovanja z dovoljenji, ki zadevajo biotsko 
raznovrstnost; poziva Komisijo, naj nadaljuje z razmišljanjem o ocenitvi stroškov za 
izgubo biotske raznovrstnosti ter o možni uporabi tržnih instrumentov, vendar se 
mora zavedati, da ohranjanje ali izboljšanje biotske raznovrstnosti na nekem 
območju ne sme, zaradi lokalnih vplivov, povzročiti njene izgube na drugem 
področju; poudarja, da je treba pri uvedbi sistema trgovanja z emisijami NOx in SO2
upoštevati lokalne pogoje teh emisij ter je treba sistem omejiti na točno določena 
geografska območja;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 135
Odstavek 25

25. (črtano) strinja se z uvedbo sistema trgovanja z dovoljenji, ki zadevajo biotsko 
raznovrstnost ter NOx in SO2, ko bodo na voljo modeli točnih znanstvenih 
izračunov;

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 136
Odstavek 25 a (novo)

25a. zahteva, da Komisija pred letom 2009 predloži zakonodajni predlog za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov v pomorskem prometu, saj tega ne ureja še nobena 
mednarodna zakonodaja ali zakonodaja Skupnosti; izraža svojo podporo 
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zakonodajnemu postopku za vključitev letalskega sektorja v sistem za trgovanje z 
emisijami toplogrednih plinov;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 137
Odstavek 26

26. zahteva, da Komisija v svojih pobudah ohrani sedanje mehanizme, ki so jih države 
članice sprejele kot podporo razvoju obnovljivih virov energije; meni, da je pred 
odobritvijo finančni spodbud za biogoriva treba zahtevati dodatne presoje, da se 
preveri, ali so z okoljskega vidika proizvedena na trajnostni način;

Or.el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 138
Odstavek 26

26. zahteva, da Komisija v svojih pobudah ohrani sedanje mehanizme, ki so jih države 
članice sprejele kot podporo razvoju obnovljivih virov energije; meni, da so potrebne 
dodatne presoje, zlasti življenjskega cikla biogoriv, ter v zvezi s tem poudarja, da je 
pomembno postaviti merila za določanje kakovosti goriv in obnovljivih energij;

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 139
Odstavek 26

26. zahteva, da Komisija v svojih pobudah ohrani sedanje mehanizme, ki so jih države 
članice sprejele kot podporo razvoju obnovljivih virov energije; meni, da so potrebne 
dodatne presoje, zlasti proizvodnega cikla in uporabe biogoriv;

Or.pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 140
Odstavek 26

26. zahteva, da Komisija v svojih pobudah ohrani sedanje mehanizme, ki so jih države 
članice sprejele kot podporo razvoju obnovljivih virov energije; poudarja, da so 
potrebne dodatne presoje, zlasti življenjskega cikla biogoriv;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 141
Odstavek 26 a (novo)

26a. poziva države članice, ki tega še niso storile, naj sprejmejo ukrepe za odvračanje od 
proizvodnje posamičnih proizvodov in embalaž ter dodatnega embaliranja 
proizvodov;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 142
Odstavek 26 a (novo)

26a. se veseli zaradi pomena, ki ga imajo tržni instrumenti pri izvajanju okvirne direktive 
o vodah1, ter meni, da je pri določanju cene vode bistvenega pomena internalizacija 
stroškov črpanja površinskih voda, stroškov, vezanih na zmanjševanje kakovosti 
vode, ter stroškov za vzdrževanje naprav za obdelavo vode; poziva Komisijo, naj 
preveri njeno izvajanje v državah članicah ter naj uporabi skupno strategijo za 
izvajanje okvirne direktive o vodah ter pilotna povodja za preučevanje in 
spodbujanje najboljših praks;

Or.en

                                               
1 Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).



AM\703130SL.doc 43/46 PE398.431v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 143
Odstavek 26 a (novo)

26a. meni, da tržni instrumenti lahko prispevajo k nadaljnji zaščiti naravnih virov, na 
primer s spodbujanjem učinkovite uporabe vodnih virov s pomočjo sprejemljive in 
socialno pravične tarifne politike;

Or.el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 144
Odstavek 26 b (novo)

26b. poudarja, da bi morali biti tržni instrumenti zasnovani tako, da ne bi škodili 
konkurenčnosti industrije, ki se meri z mednarodno konkurenco, kot je industrija z 
močno energetsko porabo, da bi se tako preprečilo izgubo prodaje zaradi uvoza ter 
morebitno selitev proizvodnje in negativne posledice za okolje izven Evropske unije;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 145
Odstavek 26 a (novo)

26a. poudarja, da bo minimalni skupni davek na emisije CO2 iz fosilnih goriv sprostil 
sredstva za vlaganje zlasti v uporabo novih energij in energetska gospodarstva, v 
javna prevozna sredstva itd; sredstva od tega davka bo treba vložiti v razvoj 
obnovljivih virov energije, kot so sončna, vetrna in energija, ki jo daje plimovanje;
opozarja tudi, da bi podobni davek na bencin, dizelsko gorivo in biogoriva, 
uporabljena v prevoznem sektorju, prispeval sredstva, ki bi omogočila prenovo 
sektorja;

Or.da
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 146
Odstavek 26 b (novo)

26b. predlaga davek na emisije CO2, ki jih proizvajajo motorji z notranjim izgorevanjem;
ta davek bi omogočil financiranje elektrifikacije prevoza in inovacije, enote za 
demonstracije ter izgradnjo potrebne infrastrukture; meni, da lahko te ukrepe 
spremljajo omejitve, kot na primer v mestnih središčih vožnja samo z električnimi 
prevoznimi sredstvi ter obvezna uporaba električnih kmetijskih strojev in 
pripomočkov za pridelavo in pobiranje zelene zelenjave; meni, da bo imel ta ukrep 
oprijemljive posledice na onesnaževanje zaradi emisij delcev; opozarja, da so danske 
regije objavile dokument s podatki o 4 000 smrtih na leto zaradi onesnaženega zraka 
(3 500) in stresa, ki ga povzroča hrup (približno 500); te podatke je treba primerjati s 
podatki o prometnih nesrečah, v katerih umre na Danskem manj kot 400 ljudi na 
leto, vendar vzbujajo več pozornosti kot problem onesnaženosti zraka;

Or.da

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 147
Odstavek 26 c (novo)

26c. zahteva, da Komisija izvede študijo o možnostih za uvedbo "izkaznice o CO2" za 
ljudi in za mala in srednja podjetja, v katerih bi bila zabeležena energetska poraba 
in količina proizvedenega toplogrednega plina;

Or.es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 148
Odstavek 27

27. podpira uvedbo instrumenta prilagajanja na mejah z namenom, da se zmanjšajo 
emisije CO2 in se ohrani ekonomska konkurenčnost Unije; poziva Komisijo, naj 
upošteva študije, ki so jih izvedli v nekaterih državah članicah, ko so pripravljali
poročilo o sprejetju tega instrumenta (črtano);

Or.de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 149
Odstavek 27

27. strinja se z izvedbo študije o instrumentu prilagajanja na mejah z namenom, da se 
zmanjšajo emisije CO2 in se ohrani ekonomska konkurenčnost Unije; poziva 
Komisijo, naj upošteva študije, ki so jih izvedli v nekaterih državah članicah, ko so 
pripravljali poročilo o morebitnem sprejetju tega instrumenta; vendar poudarja, da bi 
se morali ukrepi za prilaganje na mejah izvajati le v primeru, ko bi bili na 
mednarodni ravni neuspešni poskusi, da se doseže sporazum o obveznem 
zmanjšanju CO2;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 150
Odstavek 27

27. strinja se oceno o možnostih za izvedbo instrumenta prilagajanja na mejah, ki bi 
omogočil vključitev uvoza v sistem za trgovanje s kvotami emisij CO2, ki bi 
prispevale k uresničitvi cilja o zmanjšanju emisij CO2 in ohranjanju ekonomske 
konkurenčnosti Unije; poziva Komisijo, naj upošteva študije, ki so jih izvedli v 
nekaterih državah članicah, ko bo pripravila poročilo o sprejetju tega instrumenta in, 
če bo potrebno, oblikovala zakonodajni predlog;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 151
Odstavek 27

27. podpira uvedbo instrumenta prilagajanja na mejah, predvsem da bi preprečila 
morebitno "uhajanje ogljika", ki bi lahko spodkopalo nujnost, da se zmanjšajo 
emisije CO2 in ohrani ekonomska konkurenčnost Unije; poziva Komisijo, naj 
upošteva študije, ki so jih izvedli v nekaterih državah članicah, ko bo pripravila 
poročilo o sprejetju tega instrumenta in oblikovala zakonodajni predlog;

Or.fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 152
Odstavek 27

27. podpira uvedbo instrumenta prilagajanja na mejah z namenom, da se zmanjšajo 
emisije CO2 in se ohrani ekonomska konkurenčnost Unije; poziva Komisijo, naj 
upošteva študije, ki so jih izvedli v nekaterih državah članicah, ko bo za Evropski 
parlament pripravila poročilo o sprejetju tega instrumenta in oblikovala zakonodajni 
predlog;

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 153
Odstavek 27 a (novo)

27a. poziva Komisijo, naj določi mehanizme in trgovinsko politiko, prijazno do okolja, ki 
bodo združljivi s sporazumom STO, ter naj se zato osredotoči na probleme, povezane 
s tretjimi državami, za katere ne velja kjotski protokol; Komisija naj se zavzame, da 
bo v svojih prihodnjih različicah kjotski protokol bolj jasno predvidel te možnosti;
meni, da morajo biti trgovinski ukrepi sprejeti le takrat, ko alternativni ukrepi ne 
bodo omogočali uresničevanje zastavljenih okoljskih ciljev; meni, da se trgovinskim 
ukrepom, ko bodo sprejeti, sme postaviti le omejitve, ki so potrebne za uresničevanje 
teh ciljev, ter da ne smejo povzročiti nikakršne samovoljne ali neupravičene 
diskriminacije;

Or.nl
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