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Predlog spremembe 35
Urszula Krupa

Predlog odločbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 19931 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, je doseči ustalitev 
koncentracije toplogrednih plinov v 
ozračju na ravni, ki bi preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem.

(1) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 19932 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, je doseči ustalitev 
koncentracije toplogrednih plinov v 
ozračju na ravni, ki bi preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem 
Zemlje.

Or. pl

Obrazložitev

S tem predlogom se želi natančneje opredeliti, za kateri podnebni sistem gre, in tako 
poudariti, da so podnebne spremembe svetovni in ne zgolj lokalni problem.

Predlog spremembe 36
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Stališče Skupnosti, ki ga je nazadnje 
izrazil Svet za okolje na seji 5. novembra 
2007 v Bruslju, je, da za izpolnitev tega 
cilja povečanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2 C, kar 

(2) Stališče Skupnosti, ki ga je nazadnje 
izrazil Svet za okolje na seji 5. novembra 
2007 v Bruslju, je, da za izpolnitev tega 
cilja povečanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2 C, kar 

                                               

1 UL L 33, 7.2.1994, str. 11.
2 UL L 33, 7.2.1994, str. 11.
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pomeni, da morajo biti svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 vsaj za 
50 % nižje kot leta 1990. Pri doseganju 
takih zmanjšanj emisij morajo sodelovati 
vsi sektorji gospodarstva. Razvite države 
morajo še naprej imeti vodilno vlogo s 
svojo zavezo, da bodo do leta 2020 skupaj 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 
30 % v primerjavi z letom 1990.

pomeni, da morajo biti svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 vsaj za
50 % nižje kot leta 1990. Pri doseganju 
takih zmanjšanj emisij morajo sodelovati 
vsi sektorji gospodarstva. Razvite države 
na splošno, natančneje pa Evropska 
unija, morajo še naprej imeti vodilno vlogo 
s svojo zavezo, da bodo do leta 2020 
skupaj zmanjšale emisije toplogrednih 
plinov za 30 % v primerjavi z letom 1990 
ter za 60 % do leta 2035. Končni cilj je, da 
se v Evropski uniji do leta 2050 postopno 
odpravijo emisije iz fosilnih virov.

Or. en

Predlog spremembe 37
Edite Estrela

Predlog odločbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Stališče Skupnosti, ki ga je nazadnje 
izrazil Svet za okolje na seji 5. novembra 
2007 v Bruslju, je, da za izpolnitev tega 
cilja povečanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2 C, kar 
pomeni, da morajo biti svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 vsaj za 
50 % nižje kot leta 1990. Pri doseganju 
takih zmanjšanj emisij morajo sodelovati 
vsi sektorji gospodarstva. Razvite države 
morajo še naprej imeti vodilno vlogo s 
svojo zavezo, da bodo do leta 2020 skupaj 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 
30 % v primerjavi z letom 1990.

(2) Stališče Skupnosti, ki ga je nazadnje 
izrazil Svet za okolje na seji 5. novembra 
2007 v Bruslju, je, da za izpolnitev tega 
cilja povečanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2 C, kar 
pomeni, da morajo biti svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 vsaj za 
50 % nižje kot leta 1990. Pri doseganju 
takih zmanjšanj emisij morajo sodelovati 
vsi sektorji gospodarstva. Razvite države 
morajo še naprej imeti vodilno vlogo s 
svojo zavezo, da bodo do leta 2020 skupaj 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 
30 % v primerjavi z letom 1990, ter za 60 
do 80 % do leta 2050.

Or. pt
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Obrazložitev

Evropski svet je na seji marca 2007 poudaril, da je treba emisije dolgoročno zmanjšati za 60 
do 80 %.

Predlog spremembe 38
Vladko Todorov Panayotov

Predlog odločbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Stališče Skupnosti, ki ga je nazadnje 
izrazil Svet za okolje na seji 5. novembra 
2007 v Bruslju, je, da za izpolnitev tega 
cilja povečanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2 C, kar 
pomeni, da morajo biti svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 vsaj za 
50 % nižje kot leta 1990. Pri doseganju 
takih zmanjšanj emisij morajo sodelovati 
vsi sektorji gospodarstva. Razvite države 
morajo še naprej imeti vodilno vlogo s 
svojo zavezo, da bodo do leta 2020 skupaj 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 
30 % v primerjavi z letom 1990.

(2) Stališče Skupnosti, ki ga je nazadnje 
izrazil Svet za okolje na seji 5. novembra 
2007 v Bruslju, je, da za izpolnitev tega 
cilja povečanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2 C, kar 
pomeni, da morajo biti svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 vsaj za 
50 % nižje kot leta 1990. Pri doseganju 
takih zmanjšanj emisij morajo sodelovati 
vsi sektorji gospodarstva. Razvite države 
morajo še naprej imeti vodilno vlogo s 
svojo zavezo, da bodo do leta 2020 skupaj 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 
30 % v primerjavi z letom 1990 ter za 50% 
do leta 2050.

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje emisij za 80 % do leta 2050 v primerjavi z letom 1990 je preveč ambiciozna 
naloga, ki bo v praksi težko uresničljiva. Postala bo bolj zapletena, ker predlagana direktiva 
pokriva približno 60 % (po sprejetju spremembe iz Direktive 2003/87/ES bo pokrivala 40 %) 
vseh emisij toplogrednih plinov, ki izvirajo iz majhnih virov, na primer iz prometa 
(avtomobili, tovornjaki), storitev, majhnih industrijskih obratov, kmetijstva, odpadkov itd., ki 
jih je zelo težko nadzirati.
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Predlog spremembe 39
Evangelia Tzampazi

Predlog odločbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi se zagotovilo, da bodo dosežene 
zmogljivosti za zmanjševanje potrošnje 
energije v EU do 20 % do leta 2020, mora 
biti okvirni cilj iz Akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost: uresničitev 
možnosti (KOM(2006)0545) obvezen za 
države članice. Komisija sprejme ustrezne 
zakonodajne ukrepe najkasneje leta 2009.

Or. en

Obrazložitev

Cilj za učinkovitost, ki ga je določila EU, je edini cilj za leto 2020, ki ni pravno zavezujoč. 
Doseganje teh zmogljivosti mora biti prednostni cilj vseh sektorjev. Prihranki energije, do 
katerih bo prišlo zaradi doseganja cilja energetske učinkovitosti bodo vodili v zmanjšanje 
skupnih emisij, zlasti emisij iz gradbenega in prometnega sektorja. Preoblikovanje cilja 
energetske učinkovitosti v pravno zavezujoč cilj je edini način za osredotočanje na ohranitev 
energije in za jasno opredelitev obveznosti vlad EU, da vlagajo v energetsko učinkovitost. 

Predlog spremembe 40
Roberto Musacchio

Predlog odločbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES je vzpostavila sistem za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti, ki vključuje nekatere sektorje 
gospodarstva. Da se na stroškovno 
učinkovit način doseže cilj, da se do leta 

(5) Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES je vzpostavila sistem za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti, ki vključuje nekatere sektorje 
gospodarstva. Da se na stroškovno 
učinkovit način doseže cilj, da se do leta 
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2020 doseže 20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990, morajo k zmanjšanju emisij 
prispevati vsi sektorji gospodarstva. Zato 
morajo države članice izvajati dodatne 
politike in ukrepe pri prizadevanju za 
dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES.

2020 doseže 40-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990, morajo k zmanjšanju emisij 
prispevati vsi sektorji gospodarstva. Zato 
morajo države članice v skladu s kjotskimi 
cilji za obdobje do leta 2012 in po njem 
izvajati dodatne politike in ukrepe pri 
prizadevanju za dodatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Po znanstvenih dognanjih foruma v Tallbergu bi bilo treba doseči 40-odstotno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, ob tem pa vzpostaviti usklajeno spremljanje, da bi se cilji 
kjotskega protokola dosegli in okrepili. Noben tehten mednarodni sporazum ne bo dosežen, če 
ne bo postavljen cilj, da se emisije v določenih industrijskih državah občutno zmanjšajo v 
skladu z zaključki četrtega poročila mednarodnega foruma o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 41
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Države članice izboljšajo energetsko 
učinkovitost v vseh gospodarskih 
panogah. Da bi se zagotovilo, da bodo 
dosežene zmogljivosti za zmanjševanje 
potrošnje energije v EU do 20 % do leta 
2020, mora biti okvirni cilj iz Akcijskega 
načrta za energetsko učinkovitost: 
uresničitev možnosti (KOM(2006)0545) za 
države članice obvezujoč.

Or. en

Obrazložitev

Shranjevanje energije je stroškovno najučinkovitejši način za soočanje s podnebnimi 
spremembami.  Po akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost bodo neposredni stroški 
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nesposobnosti EU, da učinkovito rabi energijo, znašali več kot 11 milijard EUR letno do leta 
2020. Načrt tudi navaja, da je do leta 2020 tehnično in gospodarsko še vedno možno 
prihraniti vsaj 20 % skupne primarne energije poleg tega, kar bi se doseglo s cenami in 
strukturnimi spremembami v gospodarstvu, upoštevajoč, da se običajna zamenjava 
tehnologije in ukrepi že izvajajo. 

Predlog spremembe 42
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov iz leta 2005, ki je 
zadnje leto, za katerega so na voljo 
preverjeni podatki o emisijah 
toplogrednih plinov.

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov iz leta 1990, torej v 
skladu s kjotskim protokolom.

Or. pl

Obrazložitev

Nekatere države so v celoti prevzele obveznosti iz kjotskega protokola in tudi občutno 
zmanjšale svoje emisije CO2, medtem ko druge države kljub podpisu protokola niso pokazale 
napredka na tem področju. Ne smemo kaznovati prvih z izravnavanjem pomanjkljivih 
rezultatov drugih.

Predlog spremembe 43
Riitta Myller

Predlog odločbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov iz leta 2005, ki je 
zadnje leto, za katerega so na voljo 
preverjeni podatki o emisijah 

(6) Prizadevanje vsake države članice mora 
biti določeno v skladu z ravnijo emisij 
toplogrednih plinov v letih 2005 in 2006.
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toplogrednih plinov.

Or. fi

Predlog spremembe 44
Riitta Myller

Predlog odločbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Države članice morajo pripraviti
nacionalni akcijski načrt, iz katerega bo 
nazorno, kako nameravajo doseči cilj 
zmanjšanja v panogah, ki niso vključene v 
sheme trgovanja z emisijami. Vsak 
akcijski načrt je treba predstaviti skupaj s 
strategijo za spodbujanje energetske 
učinkovitosti.

Or. fi

Predlog spremembe 45
Riitta Myller

Predlog odločbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Zmanjšanje emisij v panogah, ki ne 
sodijo v shemo trgovanja z emisijami, je 
močno odvisno od dejavnosti posameznih 
državljanov. Da bi zagotovili sprejetje 
najboljših tehnologij in rešitev morajo 
države članice zagotoviti, da so državljani 
ustrezno pripravljeni, in da imajo 
potrebne vire. Državljane je treba 
spodbujati, med drugim tudi z izobrazbo 
in neodvisnimi informacijami, naj 
sprejmejo način življenja, s katerim bodo 
prihranili energijo. Kot del tega postopka 
morajo države članice omogočiti 
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nestrankarske sisteme za svetovanje glede 
energije, ki bi delovali na lokalni in 
regionalni ravni.

Or. fi

Predlog spremembe 46
Péter Olajos

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na 
načelu solidarnosti med državami 
članicami in potrebi po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti, ob 
upoštevanju relativnega BDP na 
prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za dosego zadovoljujočega mednarodnega sporazuma v Københavnu bi bilo treba pripraviti 
vse države, da zmanjšajo ali vsaj obdržijo isto raven emisij do leta 2020, tudi na področju 
trgovanja z emisijami.  Z uporabo BDP/prebivalca kot edinega kazalnika pošiljamo napačno 
sporočilo manj razvitim državam, kot sta Kitajska in Indija, ter jih spodbujamo k povišanju 
emisij. Da bi se izognili temu, da bi morali prositi Evropsko komisijo, naj izdela nov kazalnik, 
v katerem bi bile vključene tudi emisije, in naj ponovno razdeli odstotke med države članice 
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tako, da nobena ne bi smela dvigniti svojih emisij.

Predlog spremembe 47
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega
BDP na prebivalca v državah članicah. 
Državam članicam, ki imajo zdaj relativno 
nizek BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju BDP in količine 
emisij toplogrednih plinov na prebivalca v 
državah članicah.

Or. pl

Obrazložitev

Da bi bili enakovredni z ekološkega vidika, je treba, da  največje povzročiteljice emisij CO2
na prebivalca prevzamejo največji del obveznosti v boju proti podnebnim spremembam.
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Predlog spremembe 48
Urszula Krupa

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, tako da lahko svoj BDP na 
prebivalca poenotijo s tistim v drugih 
državah članicah Skupnosti. Te države 
lahko omejijo rast teh emisij toplogrednih 
plinov toliko, da bodo lahko dosegle ta 
cilj. Države članice, ki imajo zdaj relativno 
visok BDP na prebivalca morajo zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v primerjavi z 
letom 2005.

Or. pl

Obrazložitev

Najpomembnejše za vso Skupnost je, da se BDP na njenem ozemlju poenotijo. Zaviranje 
gospodarskega razvoja držav z nizkim BDP na prebivalca ni v interesu celotne Skupnosti. 
Nekatere države kratkoročno nimajo druge izbire, kot da pridobivajo potrebno količino 
energije iz izgorevanja premoga. Na začetku razvoja tehnik zajemanja in shranjevanja ogljika 
in z njimi povezanih stroškov je zmanjšanje emisij CO2 iz izgorevanja premoga, kot to 
predvideva zakonodaja Skupnosti, onemogočeno. 
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Predlog spremembe 49
Péter Olajos

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega 
BDP na prebivalca v državah članicah.
Državam članicam, ki imajo zdaj relativno 
nizek BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
enakega ravnanja ob upoštevanju 
predhodnih prizadevanj in dosežkov držav 
članic med leti 1990 in 2005. Tiste, ki so si 
občutno prizadevale, da bi znižale svoje 
emisije, bi bilo treba nagraditi kot primer, 
ter spodbujati tiste, ki zaostajajo. Vse 
države članice morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego zadovoljujočega mednarodnega sporazuma v Københavnu bi bilo treba pripraviti 
vse države, da zmanjšajo ali vsaj obdržijo isto raven emisij do leta 2020, tudi na področju 
trgovanja z emisijami.  Z uporabo BDP/prebivalca kot edinega kazalnika pošiljamo napačno 
sporočilo manj razvitim državam, kot sta Kitajska in Indija, ter jih spodbujamo k povišanju 
emisij. Da bi se izognili temu, da bi morali prositi Evropsko komisijo, naj izdela nov kazalnik, 
v katerem bi bile vključene tudi emisije, in naj ponovno razdeli odstotke med države članice 
tako, da nobena ne bi smela dvigniti svojih emisij.
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Predlog spremembe 50
Roberto Musacchio

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca v primerjavi s 
povprečjem EU mora biti dovoljeno, da 
ustrezno povečajo emisije toplogrednih 
plinov v primerjavi z letom 2005, vendar 
morajo kljub temu rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zato zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom
2005 na občutnejšo raven, da bi dosegle 
zavezo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je razjasniti, da bo solidarnostni mehanizem deloval samo, če bodo vse države 
članice spoštovale splošno zavezo Skupnosti, in če se morebitna rast emisij dovoli samo 
začasno.

Predlog spremembe 51
Peter Liese

Predlog odločbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za (7) Prizadevanje držav članic za 
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zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah in 
obstoječe zaveze za zmanjšanje znotraj 
sporazuma za delitev bremena. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005. 

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije je predvideno, da bodo imele nekatere države članice dovoljenje za 
oddajanje več emisij kot v kjotskih ciljih. 
To bi bilo skrajnje krivično do držav članic, ki so že izpolnile svoje cilje, ki si bili zastavljeni v 
skladu s kjotskim protokolom, in bi poslalo uničujoče sporočilo tretjim državam.
 Zato vlagatelj tega predloga spremembe poskuša spremeniti vrednosti, da bi te države lahko 
zmanjšale emisije, ki so dovoljenje v skladu z delitvijo bremena. Emisije, ki se prihranijo s to 
poravnavo, je treba uporabiti za prilagoditev linearnega faktorja pri trgovanju z emisijami, 
da bi se v tem sektorju določili bolj realistični cilji.

Predlog spremembe 52
Peter Liese

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 

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
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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 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. 
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
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.

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 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. 
Poleg tega se nobeni državi članici ne sme 
zagotoviti količine emisij za leto 2020, ki 
presega količino, predvideno za njen delež 
zmanjšanja v sklopu sporazuma o delitvi 
bremena za obdobje od 2008 do 2012.
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
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.

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije je predvideno, da bodo imele nekatere države članice dovoljenje za 
oddajanje več emisij kot v kjotskih ciljih. To bi bilo skrajnje krivično do držav članic, ki so že 
izpolnile svoje cilje, ki si bili zastavljeni v skladu s kjotskim protokolom, in bi poslalo 
uničujoče sporočilo tretjim državam. Zato vlagatelj tega predloga spremembe poskuša 
spremeniti vrednosti, da bi te države lahko zmanjšale emisije, ki so dovoljenje v skladu z 
delitvijo bremena. Emisije, ki se prihranijo s to poravnavo, je treba uporabiti za prilagoditev 
linearnega faktorja pri trgovanju z emisijami, da bi se v tem sektorju določili bolj realistični 
cilji.

Predlog spremembe 53
Adam Gierek

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične (8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
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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 
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.

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 30 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 poveča emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
30 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
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.

Or. pl

Obrazložitev

Popravek odstotne vrednosti z 20 na 30 je povezana s spremembo referenčnega leta z 2005 na 
1990.

Predlog spremembe 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Države članice lahko obrazložijo 
pomanjkanje omejitve ravni znižanja 
domačih emisij toplogrednih plinov nad in 
prek njihove mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov, ki temelji na ukrepih 
brez obžalovanja in politikah, ki ponujajo 
dodatne koristi. Pri tem je treba dati 
prednost dodatnim koristim za javno 
zdravje (zlasti pri kakovosti zraka) in 
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izboljšani varnosti, ohranjanju ekosistema 
in biološke raznovrstnosti, zmanjšanju 
revščine in zaposlovanju ter varnosti 
oskrbe z energijo.

Or. en

Obrazložitev

V četrtem poročilu o oceni tveganja tretje delovne skupine za blažitev medvladnega foruma o 
podnebnih spremembah je jasno povedano, da so dodatne koristi ukrepov, ki se pojavljajo v 
obliki zmanjšanja onesnaženja zraka, večji varnosti oskrbe z energijo in višji ravni 
zaposlenosti na podeželju, enake stroškom blažitve.   Splošno sprejeto dejstvo za vse 
analizirane svetovne regije je, da so lahko kratkoročne zdravstvene in druge koristi, ki 
izhajajo iz zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, občutne tako za industrializirane države 
kot za države v razvoju. 

Predlog spremembe 55
Robert Goebbels

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Emisije toplogrednih plinov iz 
sektorjev, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES se morajo po letu 2020 
enakomerno zmanjševati vsako leto. 
Vsekakor je preveč smelo že sedaj določati 
zelo velika zmanjšanja do daljnega leta 
2005, saj nam niti znanost niti razvoj 
tehnologij ne omogočata verodostojnega 
predvidevanja za več kot približno dvajset 
let vnaprej.

Or. fr

Obrazložitev

Postavljanje zelo smelih ciljev za leto 2050 je nerealno. Brez sprejetja mednarodnega 
sporazuma, bodo vsa evropska prizadevanja obsojena na neuspeh. Zakaj določati zdaj, kar bi 
bilo treba opredeliti skupaj?
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Predlog spremembe 56
Dan Jørgensen

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Komisija vzpostavi mehanizem 
izdajanja neposrednih kazni posamezni 
državi članici, ki ne izpolnjuje obveznosti 
iz te direktive, da bi zagotovilo jasno in 
trdno upoštevanje s strani držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 57
Roberto Musacchio

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, pod pogojem, da so bili 
uresničeni in da se jih bo izvedlo z 
obnovljivimi energetskimi viri, 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.

Or. en
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Obrazložitev

 Pri dodelitvi emisijskih kreditov je treba upoštevati zaključene ali nove projekte, ki jih je šele 
treba izvesti v tretjih državah, zgolj v primeru, ko se uporabljajo obnovljivi viri energije.

Predlog spremembe 58
Johannes Lebech

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 tipa 
„Gold standard“ 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.

Or. en

Predlog spremembe 59
Christofer Fjellner

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Za izravnavo razlik pri stroških 
zmanjšanja emisij, s katerimi se ob 
upoštevanju povečane geografske 
prilagodljivosti soočajo različne države 
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članice, hkrati pa za krepitev skupne 
stroškovne učinkovitosti celotne 
obveznosti Skupnosti, je treba državam 
članicam omogočiti prenos dela 
upravičenosti do emisij toplogrednih 
plinov na drugo državo članico. Tovrstne 
prenose je treba urediti z dvostranskimi 
sporazumi, preglednost pa je treba 
zagotoviti z obveščanjem Komisije ter z 
vpisom tega prenosa v registre obeh držav 
članic. 

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se izboljša stroškovna učinkovitost pri doseganju cilja EU za zmanjšanje 
emisij. Ta prostovoljna možnost bi bila lahko v pomoč tistim državam, ki bodo imele težave z 
zmanjšanjem emisij zaradi pomanjkanja virov, saj omogoča financiranje nadaljnjih ukrepov v 
državi prenosnici, ki temeljijo na sredstvih, prejetih iz prenosa. Ugodno bo za vse države 
članice, bodo sodelovale. Zlasti pa to koristi okolju, saj je učinkovita uporaba virov bistvena 
za dobro okoljsko politiko.

Predlog spremembe 60
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Za izravnavo razlik pri stroških 
zmanjšanja emisij,s katerimi se ob 
upoštevanju povečane geografske 
prilagodljivosti soočajo različne države 
članice, in hkrati za krepitev skupne 
stroškovne učinkovitosti celotne obveznosti 
Skupnosti, je treba državam članicam 
omogočiti prenos dela upravičenosti do 
emisij toplogrednih plinov na drugo državo 
članico. Tovrstne prenose je treba urediti z 
dvostranskimi sporazumi, preglednost pa je 
treba zagotoviti z obveščanjem Komisije ter 
z vpisom tega prenosa v registre obeh držav 
članic. 
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Or. en

Obrazložitev

Predlog odpira možnost za trgovanje z emisijami med državami članicami. Ker imajo države 
članice različne stroške zmanjšanja emisij, bi to izboljšalo stroškovno učinkovitost doseganja 
cilja EU, ne da bi se skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, predvideno za EU, 
spremenilo.

Predlog spremembe 61
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Državam članicam je treba zato 
omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki so jih v tem obdobju sprejele 
vse države članice. Državam je prav tako 
treba omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
po obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki so bili registrirani in so se 
izvajali v obdobju 2008–2012, ter iz vrst 
projektov („kategorij projektov“), ki so jih 
v tem obdobju sprejele vse države članice.

(10) Državam članicam je treba zato 
omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov tipa „Gold standard“. Državam 
je prav tako treba omogočiti uporabo 
dobropisov za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov po obdobju 2008–
2012, ki izhajajo iz projektov, ki so bili 
registrirani in so se izvajali v obdobju 
2008–2012, ter iz vrst projektov tipa „Gold 
standard“ („kategorij projektov“), ki so jih 
v tem obdobju sprejele vse države članice.

Or. en

Obrazložitev

Strožja merila mehanizma za čist razvoj in skupno izvajanje so nujna za zagotovitev, da 
države članice uporabijo samo dobropise iz visoko kakovostnih projektov, da bi dosegle cilje 
zmanjševanja.   „Gold standard“ zelo strogo opredeljuje dodatno vrednost in trajnostni 
razvoj, ki ju je treba pripisati projektom mehanizma za čist razvoj.
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Predlog spremembe 62
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V najmanj razvitih državah je bilo 
izvedenih zelo malo projektov mehanizma 
čistega razvoja. Glede na to, da Skupnost 
podpira pravično razdelitev projektov 
mehanizma čistega razvoja, tudi prek
Globalnega zavezništva o podnebnih 
spremembah Komisije, je primerno, da se 
zagotovi varnost v zvezi s odobritvijo 
dobropisov iz projektov, ki v najmanj 
razvitih državah začeli izvajati po obdobju 
2008–2012, za projekte, ki so jih v 
obdobju 2008–2012 sprejele vse države 
članice. Ta odobritev mora trajati do leta 
2020 ali do sklenitve sporazuma s 
Skupnostjo, kar bo prej.

(11) V najmanj razvitih državah je bilo 
izvedenih zelo malo projektov mehanizma 
čistega razvoja. Glede na to, da Skupnost 
podpira pravično razdelitev projektov 
mehanizma čistega razvoja, tudi prek 
Globalnega zavezništva o podnebnih 
spremembah Komisije, je primerno, da se 
zagotovi varnost v zvezi s odobritvijo 
dobropisov iz projektov tipa „Gold 
standard“, ki v najmanj razvitih državah 
začeli izvajati po obdobju 2008–2012. Ta 
odobritev mora trajati do leta 2020 ali do 
sklenitve sporazuma s Skupnostjo, kar bo 
prej.

Or. en

Predlog spremembe 63
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev nadaljnje 
prilagodljivosti in za spodbujanje 
trajnostnega razvoja v državah v razvoju, 
mora biti državam članicam omogočena 
uporaba dodatnih dobropisov iz projektov, 
na podlagi sporazumov, ki jih bo Skupnost 
sklenila s tretjimi državami. Brez 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah, ki določa 
dodeljeno količino za države v razvoju, se 
projekti skupnega izvajanja po letu 2012 ne 
morejo izvajati. Vendar morajo biti 

(12) Za zagotovitev nadaljnje 
prilagodljivosti in za spodbujanje 
trajnostnega razvoja v državah v razvoju, 
mora biti državam članicam omogočena 
uporaba dodatnih dobropisov iz projektov 
tipa „Gold standard“, na podlagi 
sporazumov, ki jih bo Skupnost sklenila s 
tretjimi državami. Brez prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, ki določa dodeljeno količino 
za države v razvoju, se projekti skupnega 
izvajanja po letu 2012 ne morejo izvajati. 
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dobropisi za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, ki izhajajo iz takih 
projektov, še naprej priznani na podlagi 
sporazumov s tretjimi državami.

Vendar morajo biti dobropisi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki 
izhajajo iz takih projektov tipa „Gold 
standard“, še naprej priznani na podlagi 
sporazumov s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 64
Péter Olajos

Predlog odločbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za boljšo prilagodljivost in 
spodbudo pri zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov bi države članice 
morale uporabljati dodatne dobropise iz 
projektov in naložb, ki jih izvajajo znotraj 
Evropske unije. 

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo države članice velike stroškovno učinkovite možnosti za zmanjševanje emisij CO2, 
je treba poleg podpornih projektov  za tretje države spodbujati trgovanje, projekte in prenos 
znotraj EU, med državami članicami. 

Predlog spremembe 65
Roberto Musacchio

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 

(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 
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zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
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.

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
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 1% emisij vsake države članice, 
ki niso vključene v Direktivo 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem trgovanja z emisijami že zagotavlja izmenjavo med državami članicami. Zaradi 
skladnosti z dosežki mednarodnega sporazuma in cilji zmanjšanja posamezne države članice 
je treba  z odločbo o skupnih prizadevanjih preprečiti vse prenose.

Predlog spremembe 66
Péter Olajos

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 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 

(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 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 
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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.

predlaga, da do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah letna količina dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah ali v 
državah članicah, 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 na dražbi prodajo
neuporabljeni delež te količine na druge 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo države članice velike stroškovno učinkovite možnosti za zmanjševanje emisij CO2, 
je treba poleg podpornih projektov za tretje države spodbujati trgovanje, projekte in prenos 
znotraj EU, med državami članicami. 

Možnost za prodajo neporabljenega dela je lahko privlačna in spodbudna za države članice.

Predlog spremembe 67
Johannes Lebech

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 
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 

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

količina dobropisov iz projektov tipa 
„Gold standard“ za zmanjševanje 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.

Or. en

Predlog spremembe 68
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Po sklenitvi prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah bodo lahko države članice 
sprejemale dobropise iz zmanjšanja emisij 
le od držav, ki bodo ratificirale sporazum, 
in v skladu s skupnim pristopom.

(14) Po sklenitvi prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah bodo lahko države članice 
sprejemale dobropise tipa „Gold standard“ 
iz zmanjšanja emisij le od držav, ki bodo 
ratificirale sporazum.

Or. en

Predlog spremembe 69
Edite Estrela

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 

(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 
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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.

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, ob predstavljanju predlogov, ko 
je to primerno, da bi se cilji dosegli do leta 
2020.

Or. pt

Predlog spremembe 70
Carl Schlyter

Predlog odločbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Najnovejša znanstvena dognanja 
kažejo, da je treba za preprečitev 
nevarnega antropogenega poseganja v 
podnebni sistem koncentracijo 
ogljikovega dioksida v atmosferi zmanjšati 
pod 350 delcev na milijon, kar pomeni, da 
mora biti notranji cilj Skupnosti 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 
40 % do leta 2020 in 60 % do leta 2030 v 
primerjavi z ravnijo iz leta 1990. To sta 
cilj in z njim povezana obveza, za katera si 
je treba prizadevati v mednarodnih 
pogajanjih o prihodnjem sporazumu za 
obdobje po letu 2012.

Or. en
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Predlog spremembe 71
Péter Olajos

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, 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 enake obravnave med 
državami članicami in potrebe po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti. Količino 
dobropisov iz projektov zmanjševanja 
toplogrednih plinov v tretjih državah ali v 
drugi državi članici, 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.

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo države članice velike stroškovno učinkovite možnosti za zmanjševanje emisij CO2, 
je treba poleg podpornih projektov  za tretje države spodbujati trgovanje, projekte in prenos 
znotraj EU, med državami članicami.

Predlog spremembe 72
Péter Olajos

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 

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, je treba prilagoditi omejitve 
glede emisij za države članice, da se 
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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.

izpolni obveznost Skupnosti v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki 
je določena v navedenem sporazumu, ob 
upoštevanju načela enake obravnave med 
državami članicami in potrebe po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti. Količino 
dobropisov iz projektov zmanjševanja 
toplogrednih plinov v EU in 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.

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo države članice velike stroškovno učinkovite možnosti za zmanjševanje emisij CO2, 
je treba poleg podpornih projektov  za tretje države spodbujati trgovanje, projekte in prenos 
znotraj EU, med državami članicami. 

Da bi se v prihodnosti izognili različnemu izvajanju in slabim rezultatom, je treba uporabiti 
princip enake obravnave namesto principa solidarnosti.

Predlog spremembe 73
Johannes Lebech

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 

(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 tipa „Gold 
standard“ za zmanjševanje toplogrednih 
plinov v tretjih državah, ki jih lahko 
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treba povečati največ za polovico 
prizadevanja za dodatno zmanjšanje emisij 
iz virov, ki niso zajeti v Direktivi 
2003/87/ES.

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.

Or. en

Predlog spremembe 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog odločbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013–2020 za emisije toplogrednih plinov 
iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, in za oceno v zvezi s tem.

Ta odločba določa pravila o prispevkih
držav članic, ter pravila o njihovem 
določanju, k obveznosti zmanjšanja emisij 
v Skupnosti in njenih držav članic v 
obdobju 2013–2020 za emisije vseh 
antropogenih toplogrednih plinov ter 
izločanje iz virov in plinov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES, in za 
oceno v zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Predlog odločbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013–2020 za emisije toplogrednih plinov 
iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, in za oceno v zvezi s tem.

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013–2020 in za oceno v zvezi s tem.

Or. en
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Obrazložitev

Če so nacionalni cilji zastavljeni samo za področja izven sheme trgovanja z emisijami, bo 
razdelitev končnih stroškov znižanja emisij za države članice negotova, saj se bodo emisije iz 
sektorjev znotraj sheme razvijale skoraj neodvisno. Z opredelitvijo celostnega nacionalnega 
cilja se bo ta nevarnost odpravila, in breme bo enakovredno porazdeljeno. Besedilo „emisije 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES“ se črta iz celotnega 
besedila direktive.

Predlog spremembe 76
Urszula Krupa

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 „emisije toplogrednih plinov“ 
vključujejo emisije ogljikovega dioksida 
(CO2), metana (CH4), dušikovega oksida 
(N2O), fluoriranih ogljikovodikov (HFC), 
perfluoriranih ogljikovodikov (PFC),
žveplovega heksafluorida (SF6) in 
predvsem vodne pare (H2O) iz različnih 
atropogenih virov, izraženih v ekvivalentu 
ogljikovega dioksida, kot je določeno v 
Direktivi 2003/87/ES.

Or. pl

Obrazložitev

Vodna para je najpomembnejši toplogredni plin, saj je razlog za 60 % učinka tople grede. 
Njena prisotnost v zemeljskem ozračju se nenehno spreminja in razlikuje glede na posamezne 
regije našega planeta (niha med 40 in 95 %) zaradi vodnega ciklusa v okolju, ki je posledica 
izhlapevanja, utekočinjenja, sublimacije in resublimacije ter antropogenih virov. 
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Predlog spremembe 77
Avril Doyle

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 „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. V primeru, da se 
sklene mednarodni sporazum, kot je 
predvideno v členu 3(1), ali da Skupnost 
in države članice niso ratificirale 
nobenega mednarodnega sporazuma  do 
31. decembra 2012, pomen izraza „emisije 
toplogrednih plinov“ vključuje tudi 
odstranjevanje teh plinov po ponorih v 
skladu s pogoji tega sporazuma, ali v 
primeru, da sporazuma ni, v skladu z 
usklajenimi metodami držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Zasega gozdov s stani držav članic je predvidena v kjotskem protokolu in se zanjo pričakuje, 
da bo sestavni del sporazuma v Københavnu leta 2009.  Ukrepe za varovanje podnebja v 
gozdarskem sektorju je treba spodbujati kot del strategije za zagotavljanje, da vsi sektorji 
prispevajo k cilju preprečevanja povišanja temperature za več kot 2°C.

Predlog spremembe 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega „emisije toplogrednih plinov“ Poleg tega „emisije toplogrednih plinov“ 
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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.

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 
metodologijo ocenjevanja virov emisij in 
odstranjevanja po ponorih, ki ju ureja 
kjotski protokol.

Or. en

Obrazložitev

Ker ukrepi za opis, koliko določenega tipa ali količine toplogrednega plina, izraženega z 
ogljikovim dioksidom, lahko povzroči globalno segrevanje, niso predvideni v Direktivi 
2003/87/ES, se je treba opreti na ponore ogljika, ki jih ureja kjotski protokol.

Predlog spremembe 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 80
Robert Goebbels

Predlog odločbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Za bližnjo pripravo sporazuma o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom. Na ta 
predlog spremembe je vplival predlog, ki je nastal na ravni Sveta. 

Predlog spremembe 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog odločbe
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ravni emisij v obdobju 2013–2020 Ravni emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2013–2020

Or. en
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Predlog spremembe 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Skupnost do leta 2020 omeji svoje 
domače emisije toplogrednih plinov v 
primerjavi letom 1990 za vsaj 40 %.
Emisije toplogrednih plinov iz virov, ki 
niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES bi 
morale pri prizadevanjih za dosego cilja 
zmanjšanja emisij predstavljati njihovo 
tretjino tako, da se za osnovo vzamejo 
emisije iz leta 2005.
Komisija izračuna ustrezne omejitve 
emisij toplogrednih plinov in ustrezne 
količine v tonah ekvivalenta CO2 na 
državo članico za vire, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Do nedavna je znanstveno soglasje določalo kot varno področje, v katerem se je mogoče 
izogniti najhujšim posledicam podnebnih sprememb, 450 ppm, nova dognanja pa kažejo, da 
so kritične že vrednosti od 350 ppm dalje. To bi pomenilo vsaj 60-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030 in 100-odstotno do leta 2050. Da bi se ta zmanjšanja 
dosegla na predvidljiv in stroškovno učinkovit način, je treba zastaviti smelejši cilj za 
zmanjšanje emisij za leto 2020. 

Predlog spremembe 83
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Evropska skupnost do leta 2020 omeji 
svoje emisije toplogrednih plinov za vsaj 
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30 % v primerjavi letom 1990. 
Emisije toplogrednih plinov iz virov, ki 
niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES bi 
morale pri prizadevanjih za dosego cilja 
zmanjšanja emisij predstavljati njihovo 
tretjino tako, da se za osnovo vzamejo 
emisije iz leta 2005.
Komisija izračuna ustrezne omejitve 
emisij toplogrednih plinov in ustrezne 
količine v tonah ekvivalenta CO2 na 
državo članico za vire, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli potrebno zmanjšanje toplogrednih plinov, ki naj bi bilo manj kot 2 stopinji, se 
morajo toplogredni plini zmanjšati za vsaj 80–90 % do leta 2050. Da bi lahko dosegli to 
zmanjšanje brez obremenitve evropskega gospodarstva, ob tem pa obdržali isti cilj, morajo 
biti cilji za leto 2020 višji. 

Predlog spremembe 84
Peter Liese

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. Vsaka država članica do leta 2020 v 
omeji emisije toplogrednih plinov iz virov, 
ki niso vključeni v Direktivo 2005/87/ES, 
glede na svoje emisije iz leta 2005. Nobeni 
državi članici se ne sme zagotoviti količine 
emisij za leto 2020, ki presega količino, 
predvideno za njen delež zmanjšanja v 
sklopu sporazuma o delitvi bremena za 
obdobje od 2008 do 2012. Komisija 
prilagodi navzdol odstotke za ustrezne 
države članice.

Or. xm
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Obrazložitev

V predlogu Komisije je predvideno, da bodo imele nekatere države članice dovoljenje za 
oddajanje več emisij kot v kjotskih ciljih. To bi bilo skrajnje krivično do držav članic, ki so že 
izpolnile svoje cilje, ki si bili zastavljeni v skladu s kjotskim protokolom, in bi poslalo 
uničujoče sporočilo tretjim državam. Zato vlagatelj tega predloga spremembe poskuša 
spremeniti vrednosti, da bi te države lahko zmanjšale emisije, ki so dovoljenje v skladu z 
delitvijo bremena. Emisije, ki se prihranijo s to poravnavo, je treba uporabiti za prilagoditev 
linearnega faktorja pri trgovanju z emisijami, da bi se v tem sektorju določili bolj realistični 
cilji.

Predlog spremembe 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

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 na količino, določeno
za posamezno državo članico v Prilogi k tej 
odločbi.

Or. en

Obrazložitev

Podatki kjotskega protokola bi morali biti začetna točka, da bi se upoštevalo zgodnje 
zmanjšanje emisij. Ker se bo uporaba dobropisov iz prožnega mehanizma za doseganje 
kjotskih obveznosti najverjetneje spremenila v pokjotskem obdobju, je treba ohraniti možnost 
izbire povprečja iz let 2008–2010.
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Predlog spremembe 86
Roberto Musacchio

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. Vsaka država članica do leta 2020 omeji 
domače emisije toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, vsaj za odstotek, določen za 
posamezno državo članico v novi Prilogi 1 
k tej odločbi, glede na svoje emisije iz leta 
2005, ki jo pripravi Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Komisija izračuna nove ustrezne omejitve emisij toplogrednih plinov in ustrezne količine v 
tonah ekvivalenta CO2 na državo članico.

Predlog spremembe 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

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 

1. Vsaka država članica do leta 2020 omeji 
emisije domačih toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, vsaj za odstotek, določen za 
posamezno državo članico v Prilogi 1 k tej 
odločbi, glede na svoje emisije iz leta 
2005. 
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2005.

Or. en

Obrazložitev

Da bi prevzela pravičen delež za dosego dvostopenjskega cilja, bi morala EU do leta 2020 
zmanjšati svoje domače emisije za vsaj 40 %.

Predlog spremembe 88
Johannes Blokland

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. Vsaka država članica do leta 2020 omeji 
emisije domačih toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, vsaj za odstotek, določen za 
posamezno državo članico v Prilogi 1 k tej 
odločbi, glede na svoje emisije iz leta 
2005.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da EU pričakuje negativen izid mednarodnih pogajanj, in da prevzame 
odgovornost za samo 20-odstotno znižanje. Zato je že na začetku treba določiti znižanje 
skupnih domačih emisij za 30 %, kar je znanstveno potrjen cilj, ki se ujema s ciljem EU, da 
rast globalne temperature zadržuje pod 2 stopinjami Celzija. 
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Predlog spremembe 89
Adam Gierek

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, vsaka 
država članica do leta 2020 prilagodi
emisije toplogrednih plinov iz virov, ki 
niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES, in 
so določeni za posamezno državo članico 
tako, da je leto 1990 referenčno.

Or. pl

Obrazložitev

Leto 1990 je prvo leto, ki se v državah podpisnicah kjotskega protokola upošteva za 
zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
antropogenih toplogrednih plinov in 
odstranjevanje iz virov, ponorov in plinov, 
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.
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Or. en

Predlog spremembe 91
Riitta Myller

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, za 
odstotek, določen za posamezno državo 
članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz let 2005 in 2006.

Or. fi

Predlog spremembe 92
Péter Olajos

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, za 
odstotek, določen za posamezno državo 
članico v Prilogi*.

____________
* Komisija ponovno izračuna ustrezne omejitve 
emisij toplogrednih plinov in ustrezne količine v 
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tonah ekvivalenta CO2 na državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego zadovoljujočega mednarodnega sporazuma v Københavnu bi bilo treba pripraviti 
vse države, da zmanjšajo ali vsaj obdržijo isto raven emisij do leta 2020 tudi na področju 
trgovanja z emisijami. Ni sprejemljivo, da nekatere države lahko povečajo svoje emisije. Da 
bi se temu izognili, je treba zaprositi Komisijo, naj ponovno opravi izračune v Prilogi, tako da 
nihče ne bo mogel povečevati emisij. 

Pri oblikovanju poštene zakonodaje je treba upoštevati predhodne dosežke med letoma 1990 
in 2005.

Možno je, da bo zaradi rezultatov novih izračunov treba spremeniti tudi osnovo.

Predlog spremembe 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dobropisi iz projektnih dejavnostih se 
ne morejo uporabiti za izvajanje 
obveznosti iz tega člena, razen če se 
zagotovi splošno znižanje domačih emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
40 %.

Or. en

Obrazložitev

Da bi prevzela pravičen delež za dosego dvostopenjskega cilja, bi morala EU do leta 2020 
zmanjšati svoje domače emisije za vsaj 40 %. 
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Predlog spremembe 94
Robert Goebbels

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Priloga -1 se nanaša na primer, da
prihodnji mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah zagotovi 
primerljive obveznosti za druge razvite 
države ter ustrezne, glede na njihovo 
odgovornost in sposobnosti določene 
prispevke gospodarsko naprednejših 
držav, ter da Skupnost sprejme cilj 
znižanja 30 % v primerjavi z letom 1990.

Or. en

Obrazložitev

Za bližnjo pripravo sporazuma o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom. Na ta 
predlog spremembe je vplival predlog, ki je nastal na ravni Sveta. 

Predlog spremembe 95
Konrad Szymański

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo 
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES. 

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Zahtevana raven emisij za države članice v letu 2013 iz virov, ki niso omenjeni v Direktivi 
2003/87/ES, in ki po prvem odstavku člena 3(2) ne sme presegati povprečja letnih emisij 
toplogrednih plinov med leti 2008, 2009 in 2010, lahko prepreči državam članicam korist iz 
povečanih emisij. To nasprotuje uvodnim izjavam v sklepu ter ciljem glede poštenosti in 
solidarnosti pri razdelitvi bremena med državami članicami, kot je Evropski svet poudaril in 
ponovil v predhodnih sklepih .

Zato se drugi odstavek člena 3 črta.

Predlog spremembe 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo 
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES. 

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 mora zagotoviti, 
da njene skupne emisije neto antropogenih 
toplogrednih plinov leta 2013 iz virov in 
ponorov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, ne presegajo povprečnih 
letnih emisij toplogrednih plinov te države 
članice iz teh virov in ponorov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES. 

Or. en

Predlog spremembe 97
Robert Goebbels

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 

2. Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 mora zagotoviti, 
da njene skupne antropogene emisije
toplogrednih plinov leta 2013 iz virov in 
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Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo 
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES. 

ponorov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, ne presegajo povprečnih 
letnih emisij toplogrednih plinov te države 
članice iz teh virov in ponorov za leta 
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES.

Or. en

Obrazložitev

Za bližnjo pripravo sporazuma o porazdelitvi prizadevanj med Parlamentom in Svetom. Na ta 
predlog spremembe je vplival predlog, ki je nastal na ravni Sveta. 

Predlog spremembe 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te 
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi.

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto omeji 
zadevne emisije toplogrednih plinov, s 
čimer zagotovi, da te emisije ne presegajo 
najvišje ravni za to državo članico, kot je 
določeno v Prilogi. Kar zadeva opredelitev 
začetne točke te omejitve, lahko vsaka 
država članica izbere cilj, ki je bil zanjo 
izbran v kjotskem protokolu, ali 
povprečne emisije toplogrednih plinov te 
države članice med leti 2008, 2009 in 2010 
v skladu s poročili in preverbami iz 
Direktive 2003/87/ES in Sklepa 
280/2004/ES.

Or. en

Obrazložitev

Podatki kjotskega protokola bi morali biti začetna točka, da bi se upoštevalo zgodnje 
zmanjšanje emisij. Ker se bo uporaba dobropisov iz prožnega mehanizma za doseganje 
kjotskih obveznosti najverjetneje spremenila v pokjotskem obdobju, je treba ohraniti možnost 
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izbire povprečja v letih 2008–2010.

Predlog spremembe 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te 
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi.

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 leta 2016
enakomerno omeji zadevne skupne 
antropogene emisije toplogrednih plinov, s 
čimer zagotovi, da te emisije ne presegajo 
najvišje ravni za to državo članico, kot je 
določeno v Prilogi.

Or. en

Predlog spremembe 100
Roberto Musacchio

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te 
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi.

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te 
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico v letu 2020, kot je določeno 
v Prilogi, ki jo pripravi Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Komisija izračuna nove ustrezne omejitve emisij toplogrednih plinov in ustrezne količine v 
tonah ekvivalenta CO2 na državo članico.
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Predlog spremembe 101
Urszula Krupa

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te 
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi.

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto omeji 
zadevne emisije toplogrednih plinov, s 
čimer zagotovi, da te emisije ne presegajo 
najvišje ravni za to državo članico, kot je 
določeno v Prilogi.

Or. pl

Obrazložitev

Emisij toplogrednih plinov ni mogoče enakomerno omejiti zaradi gospodarske učinkovitosti, 
ki se grafično prikaže s padajočim profilom v obliki inverzne krivulje.

Predlog spremembe 102
Péter Olajos

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te 
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi.

Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 vsako leto 
enakomerno omeji zadevne emisije 
toplogrednih plinov, s čimer zagotovi, da te 
emisije ne presegajo najvišje ravni za to 
državo članico, kot je določeno v Prilogi*.
___________

* Komisija ponovno izračuna ustrezne omejitve 
emisij toplogrednih plinov in ustrezne količine v 
tonah ekvivalenta CO2 na državo članico.

Or. en
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Obrazložitev

Za dosego zadovoljujočega mednarodnega sporazuma v Københavnu bi bilo treba pripraviti 
vse države, da zmanjšajo ali vsaj obdržijo isto raven emisij do leta 2020, tudi na področju 
trgovanja z emisijami.  Zato ni sprejemljivo, da nekatere države svoje emisije lahko povečajo. 
Da bi se temu izognili, je treba zaprositi Evropsko komisijo, naj ponovno opravi izračune v 
Prilogi in izdela novo, tako da nihče ne bo mogel povečevati emisij v sektorju, ki ni vključen v 
trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 103
Péter Olajos

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 2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so domače
emisije države članice pod mejno 
vrednostjo iz odstavka 2, lahko razliko 
med njenimi domačimi emisijami 
toplogrednih plinov in to omejitvijo
prenese v naslednje leto. Če emisije 
toplogrednih plinov v posamezni državi 
članici presegajo omejitev iz odstavka 2, ta 
država članica nadoknadi ta slab rezultat 
v letu, ki sledi.

Or. en

Obrazložitev

Zadnji stavek tega odstavka zagotavlja, da države članice poleg plačevanja kazni za slabe 
rezultate morajo v letu, ki sledi, poleg običajnega zmanjšanja še dodatno zmanjšati svoje 
emisije. Ta odstavek je tesno povezan z novim členom 5a, ki uvaja finančne kazni, ki jih je 
treba plačati, ko se ne dosežejo predvidena zmanjšanja emisij.
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Predlog spremembe 104
Roberto Musacchio

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 1% mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so domače
emisije toplogrednih plinov države članice 
pod mejno vrednostjo iz odstavka 2, se 
lahko razlika med domačimi emisijami 
toplogrednih plinov in omenjeno 
omejitvijo prenese v naslednje leto.

Or. en

Obrazložitev

Država članica lahko na leto, ki sledi, prenese samo količino emisij, ki se nanašajo na razliko 
med domačimi emisijami in omejitvijo iz odstavka 2.

Predlog spremembe 105
Vladko Todorov Panayotov

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 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 razliko med njenimi domačimi 
emisijami toplogrednih plinov in to 
omejitvijo prenese v naslednje leto.

Or. en
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Obrazložitev

V pojasnitev.

Predlog spremembe 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

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 1% 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.

Or. en

Obrazložitev

Za veliko držav članic bi 2 % shranjevanje predstavljalo glavni del njihovih obveznosti 
zmanjševanja, kar bi lahko ogrozilo pravo enakomerno zmanjševanje. Če bi uporabljali 1-
odstotno največjo količino, bi bilo bolj zagotovljeno, da bodo države članice svoje emisije res 
zmanjševale.

Predlog spremembe 107
Konrad Szymański

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 

“3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
do 5% mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so emisije države 
članice pod mejno vrednostjo iz 
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odstavka 2, lahko presežke pri zmanjšanju 
emisij prenese v naslednje leto.

odstavka 2, lahko presežke pri zmanjšanju 
emisij prenese v vsa leta, ki sledijo.

Or. en

Obrazložitev

2-odstotno raven je treba povišati, da bi se znižali skupni stroški svežnja. Države članice 
potrebujejo več prilagodljivosti, na primer pri prenosu količine neporabljenih emisij na 
celotno osemletno obdobje, in ne samo na leto, ki sledi.

Predlog spremembe 108
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka država članica lahko na drugo 
državo članico prenese del pravic do emisij 
toplogrednih plinov v skladu s členom 3(1) 
in (2). Država članica, ki kupi pravice do 
emisij toplogrednih plinov, jih lahko 
izkoristi za izvajanje svojih obveznosti iz 
člena 3.

Or. en

Obrazložitev

Predlog odpira možnost za trgovanje z emisijami med državami članicami. Ker imajo države 
članice različne stroške zmanjšanja emisij, bi to izboljšalo stroškovno učinkovitost doseganja 
cilja EU, ne da bi se skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, predvideno za EU, 
spremenilo.
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Predlog spremembe 109
Christofer Fjellner

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka država članica lahko na drugo 
državo članico prenese del pravic do
emisij toplogrednih plinov v skladu s 
členom 3(1) in (2). Država članica, ki kupi 
pravice do emisij toplogrednih plinov, jih 
lahko izkoristi za izvajanje svojih 
obveznosti iz člena 3.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se izboljša stroškovna učinkovitost pri doseganju cilja EU za zmanjšanje 
emisij. Ta prostovoljna možnost bi bila lahko v pomoč tistim državam, ki bodo imele težave z 
zmanjšanjem emisij zaradi pomanjkanja virov, saj omogoča financiranje nadaljnjih ukrepov v 
državi prenosnici, ki temeljijo na sredstvih, prejetih iz prenosa. Ugodno bo za vse države 
članice, bodo sodelovale. Zlasti pa to koristi okolju, saj je učinkovita uporaba virov bistvena 
za dobro okoljsko politiko.

Predlog spremembe 110
Konrad Szymański

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka država članica lahko na drugo 
državo članico prenese del pravic do 
emisij toplogrednih plinov v skladu s 
odstavkoma 1 in 2 člena 3. Država 
članica, ki kupi pravice do emisij 
toplogrednih plinov, jih lahko izkoristi za 
izvajanje svojih obveznosti iz člena 3.

Or. en
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Obrazložitev

Predloženi sistem bi moral biti prilagodljiv. Države članice se med seboj razlikujejo po 
stroških zmanjšanja, geografskih značilnostih, dostopu do sredstev in številnih drugih 
dejavnikih. Končno pa je pomemben samo dosežek EU.

Da bi okrepili splošno stroškovno učinkovitost, bi morale države članice imeti možnost 
prenesti svoje pravice do emisij toplogrednih plinov na drugo državo članico. Tovrstne 
prenose je treba urediti z dvostranskimi sporazumi,  z obveščanjem Komisije ter z vpisom tega 
prenosa v registre obeh držav članic. 

Predlog spremembe 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se emisije toplogrednih plinov iz 
mednarodnega pomorskega prometa ne 
vključijo v področje katerega koli 
pravnega instrumenta Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
mednarodnega pomorskega prometa do 
leta 2009, Komisija sprejme ukrepe za 
določitev nacionalnih obveznosti za 
zmanjšanje teh emisij do leta 2012. 

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja o razporeditvi bremena bi morala obravnavati tudi rastoče emisije iz 
mednarodnega pomorskega prometa.
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Predlog spremembe 112
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se emisije toplogrednih plinov iz 
mednarodnega pomorskega prometa ne 
vključijo v področje uporabe Direktive 
2003/87/ES ali katerega koli drugega 
pravnega instrumenta Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
mednarodnega pomorskega prometa in 
njihovo vključitev med zaveze Skupnosti 
za zmanjšanje do leta 2014, Komisija do 
leta 2015 predstavi predlog Evropskemu 
parlamentu in Svetu, v katerem opredeli 
ukrepe za določitev nacionalnih 
obveznosti za zmanjšanje teh emisij.

Or. en

Predlog spremembe 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če emisije toplogrednih plinov v državi 
članici presegajo omejitev iz odstavka 2, 
mora zadevna država članica v 
naslednjem letu nadoknaditi slabe 
rezultate tako, da pomnoži presežne 
emisije iz prejšnjega leta z obveznim 
dodatnim količnikom za zmanjšanje, ki 
znaša 1,3. Če so emisije toplogrednih 
plinov države članice pod mejno 
vrednostjo iz odstavka 2, lahko presežke 
pri zmanjšanju emisij prenese na 
naslednje leto.

Or. en
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Obrazložitev

Pri preprečevanju podnebnih sprememb je zares pomembno skupno zmanjšanje emisij, zato 
same kazni niso dovolj. Tudi Komisija bi morala uporabljati količnik za vzpostavitev 
prejšnjega stanja, ki znaša 1,3 in se uporablja v mehanizmu skladnosti kjotskega protokola.

Predlog spremembe 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog odločbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Emisije toplogrednih plinov Skupnosti iz 
sektorjev, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, je treba po letu 2020 vsako 
leto zmanjševati, kar bi do leta 2050 
omogočilo vsaj 80-odstotno skupno 
zmanjšanje v primerjavi z letom 1990, pri 
čemer je končni cilj odpraviti emisije 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
fosilnih goriv v Evropski uniji. Komisija 
do leta 2011 preuči, ali je za prihodnje 
obdobje ustrezno določati različne cilje 
Skupnosti za zmanjšanje, sicer bodo 
države članice zagotavljale letna znižanja 
emisij toplogrednih plinov, kot so 
določena v tej odločbi, in sicer po 
enotnem količniku za znižanje.

Or. en

Obrazložitev

Če bi EU želela spoštovati dvostopenjski cilj, bi že morala zniževati emisije po dolgoročnem 
načrtu. Svet za okolje je že nakazal, da bi morale biti emisije EU znižane do 80 % do leta 
2050.
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Predlog spremembe 115
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Emisije toplogrednih plinov Skupnosti iz 
sektorjev, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, je treba po letu 2020 vsako 
leto zmanjševati, kar bi do leta 2035 
omogočilo vsaj 60-odstotno skupno 
zmanjšanje v primerjavi z letom 1990, pri 
čemer je končni cilj odpraviti emisije 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
fosilnih goriv v Evropski uniji do leta 
2050. Komisija do leta 2011 preuči, ali je 
za prihodnje obdobje ustrezno določati 
različne cilje Skupnosti za zmanjšanje, 
sicer bodo države članice zagotavljale 
letna znižanja emisij toplogrednih plinov, 
kot so določena v tej odločbi, in sicer po 
enotnem količniku za znižanje.

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilji so pomembni pri določanju o novih naložbah. Če bi EU želela spoštovati 
dvostopenjski cilj, bi že morala zniževati emisije po dolgoročnem načrtu.

Predlog spremembe 116
Johannes Blokland

Predlog odločbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Emisije toplogrednih plinov Skupnosti iz 
sektorjev, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, je treba po letu 2020 vsako 
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leto zmanjševati, kar bi do leta 2050 
omogočilo vsaj 80-odstotno skupno 
zmanjšanje v primerjavi z letom 1990, pri 
čemer je končni cilj odpraviti emisije 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
fosilnih goriv v Evropski uniji. Komisija 
mora do leta 2011 preučiti, ali je za 
prihodnje obdobje ustrezno določati 
različne cilje Skupnosti za zmanjšanje, 
sicer morajo države članice zagotoviti 
letna znižanja emisij, kot so določena v tej 
odločbi, in sicer po enotnem količniku za 
znižanje.

Or. en

Obrazložitev

Če bi EU želela spoštovati dvostopenjski cilj, bi že morala zniževati emisije po dolgoročnem 
načrtu. Svet za okolje je že nakazal, da bi morale biti emisije EU znižane do 80 % do leta 
2050.

Predlog spremembe 117
Satu Hassi

Predlog odločbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Ukrepi Skupnosti za doseganje cilja 

energetske učinkovitosti
Komisija poroča o napredku držav članic 
pri izboljšanju energetske učinkovitosti in 
do leta 2009 pripravi zakonodajne 
predloge, s katerimi zagotovi, da se doseže 
cilj Skupnosti glede energetske 
učinkovitosti, ki ga je Evropski svet sprejel 
marca 2007, to je prihraniti 20 % pri 
porabi energije v EU v primerjavi z obeti 
za leto 2020.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi se zagotovilo, da bodo države članice lahko dosegle cilje sklepa Evropskega sveta, da 
se energetska učinkovitost EU izboljša za 20 % do leta 2020, je treba ta sklep vključiti v 
zakonodajo EU.

Predlog spremembe 118
Johannes Lebech

Predlog odločbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Energetska učinkovitost

Da se zagotovi uresničitev možnosti za 
zmanjšanje porabe energije v EU za 20 % 
do leta 2020, mora biti okvirni cilj iz 
Akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost: uresničitev možnosti 
(KOM(2006)0545) obvezujoč za države 
članice. Komisija najkasneje do leta 2010 
predlaga ustrezne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Shranjevanje energije je stroškovno najučinkovitejši način za soočanje s podnebnimi 
spremembami.  Po akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost bodo neposredni stroški 
nesposobnosti EU, da učinkovito rabi energijo, do leta 2020 znašali več kot 11 milijard EUR 
letno. Načrt tudi navaja, da je do leta 2020 tehnično in gospodarsko še vedno možno 
prihraniti vsaj 20 % skupne primarne energije poleg tega, kar bi se doseglo s cenami in 
strukturnimi spremembami v gospodarstvu, upoštevajoč, da se običajna zamenjava 
tehnologije in ukrepi že izvajajo.  
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Predlog spremembe 119
Anders Wijkman

Predlog odločbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Da bi se zagotovil popolni izkoristek 
zmogljivosti za energetsko učinkovitost, in 
da bi se dosegel cilj zmanjšanja porabe 
energije v EU za 20 % do leta 2020, 
Komisija najprej predlaga ukrepe, 
vključno z obvezujočimi cilji, ki temeljijo 
na Akcijskem načrtu za energetsko 
učinkovitost: uresničitev možnosti 
(KOM(2006)0545).

Or. en

Obrazložitev

Reševanje vprašanje energetske učinkovitosti je eden izmed stroškovno najučinkovitejših 
načinov za soočanje s podnebnimi spremembami. Gospodarske zmogljivosti za zmanjševanje 
potratne porabe energije v Evropi so velike. Zato je nenavadno, da Komisija v svojem svežnju 
iz januarja 2008 ni predlagala obvezujočih ciljev za energetsko učinkovitost, kot je svet 
sklenil marca 2007. 

Predlog spremembe 120
Riitta Myller

Predlog odločbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Da se zagotovi uresničitev možnosti za 
zmanjšanje porabe energije v EU za 20 % 
do leta 2020, mora biti okvirni cilj iz 
Akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost: uresničitev možnosti 
(KOM(2006)0545) obvezujoč za države 
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članice.
V zvezi s tem bo Evropska komisija 
najkasneje leta 2009 sprejela ukrepe, s 
katerimi bo vsaka država članica 
pripravila strategijo za energetsko 
učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 121
Riitta Myller

Predlog odločbe
Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3b
Vse države članice morajo pripraviti 
nacionalni akcijski načrt, iz katerega bo 
nazorno, kako nameravajo doseči cilj 
zmanjšanja v panogah, ki niso vključene v 
sheme trgovanja z emisijami.

Or. fi
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