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Predlog spremembe 39
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) 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 1 je vzpostavila sistem za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti, da bi 
pospešila zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov na stroškovno in ekonomsko 
učinkovit način.

(1) 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 2je vzpostavila sistem za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti, da bi 
pospešila zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, ne da bi to škodovalo javnemu 
zdravju in okolju, na stroškovno in 
ekonomsko učinkovit način.

Or. pl

Obrazložitev

Visoka stopnja zaščite zdravja in okolja je prednostna naloga Evropske unije.

Predlog spremembe 40
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 

                                               
1 UL L 275, 25.10.2003, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
2004/101/ES (UL L 338, 13.11.2004, str. 18).
2 UL L 275, 25.10.2003, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/101/ES 
(UL L 338, 13.11.2004, str. 18).



PE409.565v01-00 4/84 AM\732961SL.doc

SL

ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC)1, je 
doseči ustalitev koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju na ravni, ki bo preprečila
nevarno antropogeno poseganje v 
podnebni sistem. Za dosego tega cilja 
povišanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2°C.
Zadnje poročilo o oceni Medvladnega 
foruma o podnebnih spremembah (IPCC)2

navaja, da morajo za dosego tega cilja 
globalne emisije toplogrednih plinov 
doseči najvišjo vrednost do leta 2020. To 
zahteva večja prizadevanja Skupnosti in 
hitro vključevanje razvitih držav ter 
spodbujanje sodelovanja držav v razvoju v 
postopku za zmanjšanje emisij.

ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC) 3, je 
doseči ustalitev koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC)4 navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. To zahteva večja
prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih držav ter spodbujanje 
sodelovanja držav v razvoju v postopku za 
zmanjšanje emisij.

Or. pl

Obrazložitev

Znanstvene študije navajajo, da mogoče ali skoraj zelo verjetno ni vzročne povezave med 
koncentracijo toplogrednih plinov v ozračju in nihanji letnih povprečnih temperatur površja. 
Če bo ta hipoteza potrjena, bodo stroški in izgube, ki so za daljše obdobje povezani z 
ureditvenimi ukrepi in vplivajo na gospodarstvo Skupnosti, brez izmerljivih prednosti znatno 
ovirali njen dinamični razvoj in poleg tega, zaradi pomanjkanja sredstev, posredno ovirali 
razvoj k bolj ekološkemu gospodarstvu.

                                                                                                                                                  
1 UL L 33, 07.02.94, str. 11.
2 Četrto poročilo o oceni medvladnega foruma o podnebnih spremembah, sprejeto 
17. novembra 2007 v Valenciji v Španiji; na voljo na spletni strani www.ipcc.ch
3 UL L 33, 07.02.94, str. 11.
4 Četrto poročilo o oceni medvladnega foruma o podnebnih spremembah, sprejeto 17. novembra 2007 v 
Valenciji v Španiji; na voljo na spletni strani www.ipcc.ch
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Predlog spremembe 41
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), je doseči 
ustalitev koncentracije toplogrednih plinov 
v ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem.
Za dosego tega cilja povišanje svetovne 
letne povprečne temperature površja ne 
sme preseči predindustrijske ravni za več 
kot 2 °C. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. Najnovejša 
znanstvena dognanja kažejo, da je treba 
koncentracijo ogljikovega dioksida v 
atmosferi zmanjšati pod 350 delcev na 
milijon, kar bi pomenilo zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov za približno 
60 % do leta 2035. To zahteva večja 
prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih držav ter spodbujanje 
sodelovanja držav v razvoju v postopku za 
zmanjšanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

As the climate situation is more serious than previously though the recent forum held in 
Tällberg, Sweden, with the participation of scientists from NASA and Stockholm Environment 
Institute suggest that we must reduce atmospheric CO2 to levels below 350 ppm (parts per 
million) in order to avoid catastrophic effects. Until recently, scientific consensus set the safe 
zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show 
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that the critical level starts already at 350 ppm. This would translate into a reduction of at 
least 60% GHG emissions by 2030 and 100% by 2050.

Predlog spremembe 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Temeljni cilj Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja, 
ki je bila v imenu Evropske skupnosti 
odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), je doseči 
ustalitev koncentracije toplogrednih plinov 
v ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem.
Za dosego tega cilja povišanje svetovne 
letne povprečne temperature površja ne 
sme preseči predindustrijske ravni za več 
kot 2 °C. Zadnje poročilo o oceni 
Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) navaja, da morajo za 
dosego tega cilja globalne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. Najnovejša 
znanstvena dognanja kažejo, da je treba 
koncentracijo ogljikovega dioksida v 
atmosferi zmanjšati pod 350 delcev na 
milijon, kar pomeni, da mora biti cilj 
Skupnosti zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov za 60 % do leta 2030.  To zahteva 
večja prizadevanja Skupnosti in hitro 
vključevanje razvitih držav ter spodbujanje 
sodelovanja držav v razvoju v postopku za 
zmanjšanje emisij.

Or. en
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Obrazložitev

As the climate situation is more serious than previously though the recent forum held in 
Tällberg, Sweden, with the participation of scientists from NASA and Stockholm Environment 
Institute suggest that we must reduce atmospheric CO2 to levels below 350 ppm (parts per 
million) in order to avoid catastrophic effects. Until recently, scientific consensus set the safe 
zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show 
that the critical level starts already at 350 ppm. This would translate into a reduction of at 
least 60% GHG emissions by 2030 and 100% by 2050.

Predlog spremembe 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glede na vedno večji delež emisij v novo industrializiranih državah je treba določiti cilj 
zagotavljanja njihovega sodelovanja, ne pa le cilja o spodbujanju njihovega sodelovanja.
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Predlog spremembe 45
Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij.

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 80% glede na leto 
1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij in za vse vrste uporabe fosilnih 
goriv morajo veljati enaka pravila, da se v 
celotnem sistemu zagotovi celostno ter 
pregledno zmanjšanje stroškov in 
obremenitev.

Or. en

Predlog spremembe 46
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
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ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij.

ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Ugotovil je 
tudi, da se morajo svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati 
za vsaj 50 % glede na leto 1990 in da 
morajo razvite države ohraniti vodilno 
vlogo, tako da se zavežejo 60- do 80-
odstotnemu skupnemu zmanjšanju. Vse 
gospodarske panoge morajo prispevati k 
doseganju tega zmanjšanja emisij, vključno 
s pomorskim prometom in letalstvom.
Letalstvo s svojo vključitvijo v sistem 
Skupnosti prispeva k 20- in 30-
odstotnemu zmanjšanju. Dokler pomorski 
promet ne bo vključen v sistem Skupnosti, 
kar naj bi bilo najpozneje leta 2015, 
morajo biti emisije iz pomorskega prometa 
vključene v odločbo o prizadevanju držav 
članic, da do leta 2020 izpolnijo 
obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalkinemu predlogu spremembe 3 se dodajo cilji industrializiranih držav iz sklepov 
Evropskega sveta marca 2007.

Predlog spremembe 47
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
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naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij.

naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij, vključno s pomorskim prometom 
in letalstvom. Letalstvo prispeva k 20- in 
30-odstotnemu zmanjšanju s svojo 
vključitvijo v sistem Skupnosti (če bodo 
druge razvite države in drugi veliki 
onesnaževalci, ki izpuščajo toplogredne 
pline, sodelovali pri prihodnjem 
mednarodnem sporazumu). Dokler 
pomorski promet ne bo vključen v sistem 
Skupnosti, kar naj bi bilo najpozneje leta 
2015, morajo biti emisije iz pomorskega 
prometa vključene v odločbo o 
prizadevanju držav članic, da do leta 2020 
izpolnijo obveznosti Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

V pojasnitev.

Predlog spremembe 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 

(4) Da bi lažje dosegli dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili vsaj 40-odstotno
zmanjšanje toplogrednih plinov glede na 
leto 1990, morajo biti pravice do emisije, 
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morajo biti do leta 2020 pravice do 
emisije, dodeljene za takšne naprave, za 
21 % nižje glede na leto 2005.

dodeljene za takšne naprave ustrezno 
prilagojene, tako da se panoge, vključene 
v sistem Skupnosti, zavežejo prizadevati si 
za zmanjšanje emisij za dve tretjini v 
primerjavi s preverjenimi emisijami iz leta 
2005 (v katerem so bila prizadevanja 
določena).

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 49
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 30-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti pravice do emisije, dodeljene 
za takšne naprave, pod mejo, ki ustreza 
dvema tretjinama cilja Skupnosti za 
zmanjšanje emisij za 30 % do leta 2020.
Komisija mora najkasneje do 30. junija 
2010 določiti skupno omejitev za leto 
2020, razdelitev pravic, ki bodo dane na 
dražbo, med države članice ter linearni 
faktor za zmanjšanje, ki upošteva raven 
preverjenih emisij iz leta 2005.



AM\732961SL.doc 13/84 PE409.565v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Po scenariju iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora o podnebnih 
spremembah, ki daje 50-odstotno možnost, da bo naraščanje temperature ostalo na +2º C, se 
za industrijske države predvideva, da bodo do leta 2020 svoje domače emisije zmanjšale za 
25–40 % v primerjavi z letom 1990, poleg tega pa za dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo I, 
precejšnja odklanjanja od običajnega poslovanja. Dlje kot bo trajalo odlašanje, dražja bodo 
zmanjšanja, zato bi morala EU pri notranjih ukrepih za izhodišče vzeti cilj 30-odstotnega 
znižanja.

Predlog spremembe 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005, kar je približno 30 % 
pod ravnijo iz leta 1990.

Or. en

Obrazložitev

Običajno referenčno leto je leto 1990. Zato mora biti približen odstotek zmanjšanja CO2, ki 
bo dosežen z EU ETS leta 2020, naveden tudi v primerjavi z letom 1990. To ima za 
mednarodna pogajanja, kjer mora EU pokazati kaj je dosegla od leta 1990, poseben pomen.
Evropska komisija je na zaslišanju Evropskega parlamenta 15. maja 2008 podala 30 %.
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Predlog spremembe 51
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005. V zvezi z morebitnim 
30-odstotnim zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, je 
število pravic do emisije, dodeljenih za 
takšne naprave, treba določiti do 30. 
junija 2009.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je oblikovati 30-odstotni cilj, če bi se do leta 2009 dosegel svetovni sporazum. Do 
30. junija 2009 (v sedanjem predlogu 2010) bo Komisija tudi ugotovila, pri katerih 
energetsko intenzivnih industrijskih panogah ali delih panog bi lahko prišlo do povečanja 
emisij CO2.

Predlog spremembe 52
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4)  Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 

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

sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005. Za EU ETS bi bilo 
koristno, da takoj preide na 25-odstotno 
znižanje emisij ter  s tem zmanjša prehod 
z 20 % na 30 %.

Or. nl

Predlog spremembe 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Da bi lažje dosegli takšne dolgoročno 
zastavljene cilje, je ustrezno določiti 
predvidljiv načrt, po katerem bo treba 
zmanjšati emisije naprav, ki jih zajema 
sistem Skupnosti. Da bi na stroškovno 
učinkovit način uresničili obvezo 
Skupnosti za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
toplogrednih plinov glede na leto 1990, 
morajo biti do leta 2020 pravice do emisije, 
dodeljene za takšne naprave, za 21 % nižje 
glede na leto 2005, kar je več kot 30 % pod 
njihovo ravnijo iz leta 1990.

Or. en

Obrazložitev

Običajno referenčno leto je leto 1990. Zato mora biti približen odstotek zmanjšanja CO2, ki 
bo dosežen z EU ETS leta 2020, naveden tudi v primerjavi z letom 1990. To ima za 
mednarodna pogajanja, kjer mora EU pokazati kaj je dosegla od leta 1990, poseben pomen.
Evropska komisija je na zaslišanju Evropskega parlamenta 15. maja 2008 podala 30 %.
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Predlog spremembe 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja.

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 40 %, zlasti da bi se 
doseglo, kar se iz znanstvenega vidika 
šteje za nujno, da bi preprečili nevarne 
spremembe podnebja.

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 55
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 30 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za zmanjšanje do leta 
2020, ki se iz znanstvenega vidika šteje za 
nujno, da bi preprečili nevarne spremembe 



AM\732961SL.doc 17/84 PE409.565v01-00

SL

preprečili nevarne spremembe podnebja. podnebja.

Or. en

Obrazložitev

Po scenariju iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora o podnebnih 
spremembah, ki daje 50-odstotno možnost, da bo naraščanje temperature ostalo na +2º C, se 
za industrijske države predvideva, da bodo do leta 2020 svoje domače emisije zmanjšale za 
25–40 % v primerjavi z letom 1990, poleg tega pa za dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo I, 
precejšnja odklanjanja od običajnega poslovanja.  Dlje kot bo trajalo odlašanje, dražja bodo 
zmanjšanja, zato bi morala EU pri notranjih ukrepih za izhodišče vzeti cilj 30-odstotnega 
znižanja.

Predlog spremembe 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja.

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti po sklenitvi 
mednarodnega sporazuma je treba 
opredeliti določbe za povečanje ravni 
prispevka sistema Skupnosti k doseganju 
skupnega zmanjšanja za več kot 20 %, 
zlasti glede na cilj Evropskega sveta za 30-
odstotno zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja, 
pod pogojem, da se druge razvite države 
prav tako zavežejo k podobnemu cilju 
zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Treba je 
zagotoviti pravično delitev bremena med 
panogami v sistemu Skupnosti in drugimi 
gospodarskimi panogami, ki temelji na 
znanstvenih dokazih.

Or. en
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Obrazložitev

Vsako nadaljnje zmanjšanje v EU mora biti skladno z enakovrednimi ukrepi držav, v katere 
utegnejo biti prenešene panoge z visokimi emisijami CO2. To je v skladu s sklepi predsedstva 
Sveta EU, ki se je sestal 8. in 9. marca 2008. Znanstveno utemeljene potrebe po zmanjšanju 
emisij se bodo s širjenjem znanja morda spremenile. Treba je zagotoviti pravično delitev 
bremena med panogami, zajetimi v sistem ETS, in panogami izven tega sistema, ki bo 
temeljila na znanstvenih dokazih.

Predlog spremembe 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja.

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja, 
pod pogojem, da se druge razvite države 
prav tako zavežejo k podobnemu cilju 
zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Treba je 
zagotoviti pravično delitev bremena med 
panogami v sistemu Skupnosti in drugimi 
gospodarskimi panogami, ki bo temeljila 
na znanstvenih dokazih.

Or. en

Obrazložitev

Vsako nadaljnje zmanjšanje v EU mora biti skladno z enakovrednimi ukrepi držav, v katere 
utegnejo biti prenešene panoge z visokimi emisijami CO2. To je v skladu s sklepi predsedstva 
Sveta EU, ki se je sestal 8. in 9. marca 2008. Znanstveno utemeljene potrebe po zmanjšanju 
emisij se bodo s širjenjem znanja morda spremenile. Treba je zagotoviti pravično delitev 
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bremena med panogami, zajetimi v sistem ETS, in panogami izven tega sistema, ki bo 
temeljila na znanstvenih dokazih.

Predlog spremembe 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja.

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja.
Po določitvi navedenega zmanjšanja 
emisij na 30 % je treba svetovno 
zmanjšanje emisij preučiti ob upoštevanju 
tretjih držav. Treba je zagotoviti, da se 
breme na osnovi znanstvenih premis 
pravično razdeli med sistemom Skupnosti 
in drugimi gospodarskimi panogami.

Or. pl

Obrazložitev

Vsako nadaljnje zmanjšanje emisij v Evropski uniji mora ustrezati primerljim ukrepom tretjih 
držav, v katerih obstaja nevarnost visokih emisij CO2, tako kot določajo sklepi predsedstva 
Sveta Evropske unije z dne 8. in 9. marca 2007. Znanstveno določena potreba po zmanjšanju 
emisij se lahko spremeni glede na znanstvena znanja. Treba je zagotoviti, da se na osnovi 
novih znanstvenih dognanj breme pravično razdeli na sektorje, ki so zajeti v sistem trgovanja 
z emisijami, in tiste, ki niso.
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Predlog spremembe 59
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki se iz 
znanstvenega vidika šteje za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja.

(5) Za večjo zanesljivost in predvidljivost 
sistema Skupnosti je treba opredeliti 
določbe za povečanje ravni prispevka 
sistema Skupnosti k doseganju skupnega 
zmanjšanja za več kot 20 %, zlasti glede na 
cilj Evropskega sveta za 30-odstotno 
zmanjšanje do leta 2020, ki ga nekateri 
znanstveni vidiki štejejo za nujno, da bi 
preprečili nevarne spremembe podnebja.

Or. pl

Obrazložitev

Samo del znanstvenih krogov podpira nedokazano hipotezo o tesni povezavi med emisijami 
toplogrednih plinov, ki jih povzroči človek, in opaženimi podnebnimi spremembami. 
Obstajajo resne hipoteze, ki naznanjajo, da opažene podnebne spremembe izvirajo iz 
naravnega vzroka ali drugih dejavnikov.

Predlog spremembe 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Najnovejša znanstvena dognanja 
kažejo, da je za preprečitev nevarnega 
antropogenega poseganja v podnebni 
sistem treba koncentracijo ogljikovega 
dioksida v atmosferi zmanjšati pod 350 
delcev na milijon, kar pomeni, da mora 
biti notranji cilj Skupnosti zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 40 % do 
leta 2020 in 60 % do leta 2030. To sta cilj 
in obveza, za katera si je treba prizadevati 
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v pogajanjih za prihodnji mednarodni 
sporazum.

Or. en

Predlog spremembe 61
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Medtem ko izkušnje, pridobljene v 
prvem obdobju trgovanja, kažejo na 
možnosti, da bosta sistem Skupnosti ter 
dokončanje nacionalnih načrtov razdelitve 
pravic za drugo obdobje trgovanja prinesla 
znatno zmanjšanje emisij do leta 2012, je 
pregled potrdil, da je nujno potreben bolj 
usklajen sistem trgovanja z emisijami, da 
bi bolje izkoristili prednosti trgovanja z 
emisijami, se izognili izkrivljanju 
notranjega trga in olajšali povezovanje 
sistemov trgovanja z emisijami. Prav tako 
je treba zagotoviti večjo predvidljivost, 
področje uporabe sistema pa razširiti z 
vključevanjem novih panog in plinov, da 
se okrepi signal cene ogljika in sprožijo 
potrebne naložbe, ter s ponudbo novih 
priložnosti za zmanjševanje emisij, ki 
bodo prispevale k nižjim skupnim 
stroškom zmanjševanja emisij in večji 
učinkovitosti sistema.

(7) Medtem ko izkušnje, pridobljene v 
prvem obdobju trgovanja, kažejo na 
možnosti, da bosta sistem Skupnosti ter 
dokončanje nacionalnih načrtov razdelitve 
pravic za drugo obdobje trgovanja prinesla 
znatno zmanjšanje emisij do leta 2012, je 
pregled potrdil, da je nujno potreben bolj 
usklajen sistem trgovanja z emisijami, da 
bi bolje izkoristili prednosti trgovanja z 
emisijami, se izognili izkrivljanju 
notranjega trga in olajšali povezovanje 
sistemov trgovanja z emisijami.

Or. pl

Obrazložitev

Znanstveniki še niso dokončno pojasnili vzrokov za podnebne spremembe, zato razširitev 
obvezne uporabe sistema na nove gospodarske panoge in pline ni upravičena.
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Predlog spremembe 62
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Neposekana drevesa ter tudi les in 
lesni proizvodi so zelo pomemben vir 
sekvestracije in skladiščenja ogljika. 
Poleg tega je les s tem, ko nadomešča 
fosilno energijo, sredstvo boja proti 
učinkom tople grede. Skratka, gozdovi 
predstavljajo resnične naravne zaloge 
ogljika, vendar se ta ogljik sprošča v 
ozračje, kadar se gozdovi posekajo ali 
požgejo, zato je pomembno vzpostaviti 
mehanizme varstva gozdov, da se ublažijo 
podnebne spremembe.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba rabe zemljišč (npr. krčenje gozdov v tropih) naj bi bila kriva za 20 % svetovnih 
emisij toplogrednih plinov. Kar zadeva samo krčenje gozdov, ustrezne letne svetovne emisije 
toplogrednih plinov znašajo 6 milijard ton ekvivalenta CO2. Samo v Franciji sámo 
skladiščenje predstavlja 15,6 milijonov ton ogljika in zajetje 10 % emisij toplogrednih plinov.
Nadomeščanje je ocenjeno na 14 milijonov ton ogljika. Francija bi brez gozdov in lesa 
izpuščala dodatnih 108 milijonov ton ogljika oziroma približno 20 % več.

Predlog spremembe 63
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Zaradi velikega potenciala 
gozdarskega sektorja pri zmanjševanju 
segrevanja ozračja je treba vzpostaviti 
spodbujevalne ukrepe za vrednotenje in 
razvoj tega potenciala ob upoštevanju 
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drugih funkcij, ki jih opravlja gozd.

Or. fr

Obrazložitev

Ob upoštevanju poročila IPCC 2007, ki navaja, da bodo „dolgoročne strategije trajnostnega 
razvoja gozdov za ohranitev ali povečanje zalog ogljika v gozdovih ob sočasni proizvodnji 
lesa, vlakninskega lesa in lesa kot vira energije ustvarile največje koristi za ublažitev 
sprememb“. Opozarjamo na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2007, v 
katerem je ta Evropsko komisijo pozval, naj v sistem trgovanja z emisijami (ETS) vključi 
nekatere dejavnosti, povezane z gozdarstvom.

Predlog spremembe 64
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Direktivo 2003/87/ES je treba 
uskladiti z določbami Kjotskega protokola 
o dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, 
spremembo namembnosti zemljišč in 
gozdarstvom (LULUCF).

Or. fr

Obrazložitev

Kjotski protokol nalaga industrijskim državam, navedenim v Prilogi B, obveznost 
količinskega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. V več členih so navedene dejavnosti 
LULUCF (iz angleščine: „Land Use, Land Use Change and Forestry“), in sicer 
pogozdovanje, vnovično pogozdovanje, krčenje gozdov, gospodarjenje z gozdovi, 
gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, gospodarjenje s pašniki, obnova vegetacije.
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Predlog spremembe 65
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Sistem trgovanja z emisijami 
toplogrednih plinov (EU ETS) je treba v 
celoti povezati s projektnimi mehanizmi iz 
Kjotskega protokola, tako da se dejavnosti 
LULUCF vključijo na področje uporabe 
Direktive 2003/78/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva 2004/101/ES z dne 27. oktobra 2004 o spremembi Direktive 2003/78/ES z njenega 
področja uporabe izključuje dejavnosti, povezane z gozdovi in kmetijstvom. Gozdarska 
industrija in več okoljskih organizacij podpirajo vključitev dejavnosti LULUCF v EU ETS.
Poudarjajo odločilni vpliv teh dejavnosti na podnebne spremembe: krčenje gozdov je 
dejansko krivo za 20 % svetovnih emisij toplogrednih plinov.  Vključitev teh dejavnosti bi 
spodbujalo tudi trajnostni razvoj v neindustrijskih državah.

Predlog spremembe 66
Patrick Louis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) Komisija mora preučiti načine 
vključitve dejavnosti LULUCF v področje 
uporabe Direktive 2003/78/ES z vidika 
predlogov, predstavljenih na konferenci 
na Baliju, in tehničnega napredka. 
Zakonodajni predlog o tej zadevi bi 
morala Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti najpozneje konec leta 2008.

Or. fr
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Obrazložitev

Nekatere države članice očitajo Evropski komisiji, da ni zadostno obrazložila svoje odločitve
o izključitvi dejavnosti LULUCF, in obžalujejo njeno odločitev, saj je bila Evropska komisija 
v Sklepih Evropskega sveta z dne 9. marca 2007 in Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
15. novembra 2007 o konferenci o podnebnih spremembah na Baliju pozvana k vključitvi 
dejavnosti LULUCF v EU ETS. Vključitev takih dejavnosti v državah v razvoju bi bila 
nezanemarljiv vir financiranja, ki bi lahko zagotavljala varstvo biološke raznovrstnosti in 
obnovo poškodovanih gozdov.

Predlog spremembe 67
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Sistem Skupnosti je treba razširiti na 
druge naprave, katerih emisije je mogoče 
spremljati, o njih poročati in jih preverjati z 
enako stopnjo natančnosti, kot je tista, ki se 
uporablja na podlagi trenutno veljavnih 
zahtev spremljanja, poročanja in 
preverjanja.

(9) Sistem Skupnosti je treba razširiti na 
druge naprave, katerih emisije je mogoče 
ob razumnih upravnih stroških spremljati, 
o njih poročati in jih preverjati z enako 
stopnjo natančnosti, kot je tista, ki se 
uporablja na podlagi trenutno veljavnih 
zahtev spremljanja, poročanja in 
preverjanja.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava je presplošna v delu „je treba razširiti“. Širiti bi bilo treba zgolj, kadar 
ostanejo upravni stroški omejeni.

Predlog spremembe 68
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Čeprav emisije toplogrednih plinov iz 
cestnega in pomorskega prometa še vedno 
naraščajo, je potrebna podrobnejša 
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analiza, vključno z obsežno analizo 
stroškovne učinkovitosti, da bo Komisija 
lahko sprejela odločitev o tem, ali je 
trgovanje z emisijami najustreznejši način 
za ukrepanje v teh sektorjih. Poleg tega se 
mora Komisija odločiti, kateri sistem 
trgovanja z emisijami je najučinkovitejši 
za gornja sektorja: sistem za trgovanje z 
emisijami EU ali ločeni sistem (ki je lahko 
z njim povezan ali pa ne). Emisije iz 
cestnega in pomorskega prometa zato niso 
vključene v ta predlog. V letu 2010 bo 
Komisija predstavila predlog, v katerem 
bo navedla, ali je potrebno omenjena 
sektorja vključiti v sistem za trgovanje z 
emisijami EU ali ne.

Or. nl

Obrazložitev

Komisija mora določiti, ali bi bila vključitev pomorskega in cestnega prometa v trgovanje z 
emisijami EU učinkovita ali pa bi največ koristi prinesla uvedba ločenega sistema za 
trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 69
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Ideja, da se omogoči izključitev za male naprave, je dobra, vendar bi predlagana mejna 
vrednost 10 000 ton CO2 letno utegnila preprečiti vstop letalstva in pomorskega prometa v 
sistem EU ETS. Emisije večine posameznih zrakoplovov bodo nižje. Zato je najboljša možnost 
sklicevanje na nepremične naprave. V letalstvu se namesto zrakoplova za odgovorni subjekt 
izbere letalski prevoznik. Nekateri so za pomorski promet zagovarjali stališče, da bi moral 
biti odgovorni subjekt ladja, vendar so emisije CO2 ladij običajno nižje od 10 000 ton letno.

Predlog spremembe 70
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 50 000 ton CO2
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Or. en
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Obrazložitev

Sodelovanje malih onesnaževalcev pod 50 000 ton ni stroškovno učinkovito, ker breme 
nadzora in poročanja v skladu s standardi EU ETS, upravni stroški za izdajanje dovoljenj, 
preverjanje tretje stranke ter trgovanje / sodelovanje na dražbi presegajo denarno izraženo 
vrednost okoljskih koristi zaradi njihovega sodelovanja. Čeprav bo še vedno bo zajetih 95 % 
emisij iz panog v ETS, bo prag 50 000 ton približno 75 % napravam prihranil težko breme 
ETS (poročilo EEA 2007).

Predlog spremembe 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 25 000 ton CO2
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Vendar bi bilo 
treba tem malim napravam omogočiti, da 
ostanejo v sistemu Skupnosti. Ta zgornja 
meja zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zmanjšati upravno breme za manjše onesnaževalce. Če so zanje sprejeti enakovredni 
ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, je treba malim onesnaževalcem dati 
možnost, da izberejo, ali bodo sodleovali v sistemu ETS ali ne. Mali onesnaževalci 
predstavljajo velik del naprav, ki spadajo v sistem ETS, čeprav povzročijo zgolj 2,5 % emisij.
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Predlog spremembe 72
Anne Ferreira

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 25 000 ton CO2
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
je ekonomsko najugodnejša možnost, ki
nudi sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Or. fr

Obrazložitev

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.
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Predlog spremembe 73
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 25 000 ton CO2
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.
Glede naprav, ki so izključene iz sistema 
Skupnosti, bi bilo treba količino pravic, ki 
bodo izdane po 1. januarju 2013, ustrezno 
prilagoditi navzdol.

Or. en

Obrazložitev

Z dvigom praga za emisije na 25 000 ton, bo iz upravnega bremena sistema izvzetih 6300 (in 
ne 4200) malih naprav, vendar zgolj 2,4 % skupnih emisij. Vendar je potrebna tudi ustrezna 
prilagoditev skupne zgornje meje navzdol.
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Predlog spremembe 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 25 000 ton CO2
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Z zvišanjem praga na 25 000 ton CO2 letno se bo skupno število sodelujočih znižalo za 55 %, 
emisije, vključene v sistem, pa se bodo znižale za samo 2,4 %.

Predlog spremembe 75
John Bowis, John Purvis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 10 000 ton CO2
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 25 000 ton CO2
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
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zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Komisija v oceni učinka ugotavlja, da je še vedno stroškovno učinkovito, če se napravam z 
emisijami pod 25 000 ton CO2 letno omogoči, da se na svojo željo izključijo iz EU ETS. Mali 
onesnaževalci bi se še vedno morali zavezati k zmanjšanju, vendar je to mogoče doseči na 
ravni, ki predstavlja manjšo obremenitev.

Predlog spremembe 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Če so za male naprave, katerih emisije 
ne presegajo zgornje meje 25 000 ton CO2
na leto, sprejeti enakovredni ukrepi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti obdavčitev, mora obstajati postopek, 
ki državam članicam omogoča, da te male 
naprave izključijo iz sistema trgovanja z 
emisijami za toliko časa, kolikor dolgo se 
takšni ukrepi uporabljajo. Ta zgornja meja 
zaradi upravne poenostavitve nudi 
sorazmerno največjo prednost glede 
znižanja upravnih stroškov za vsako tono, 
ki je izključena iz sistema. Zaradi prehoda 
s petletnih obdobij dodeljevanja ter za 
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večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

večjo gotovost in predvidljivost je treba 
opredeliti določbe o pogostosti pregledov 
dovoljenj za emisije toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Z zvišanjem praga na 25 000 ton CO2 letno se bo skupno število sodelujočih znižalo za 55 %, 
emisije, vključene v sistem, pa se bodo znižale za samo 2,4 %.

Predlog spremembe 77
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 1,74 % pravic, ki jih države
članice izdajo v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012, tako da 
sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k doseganju obveze Skupnosti k 
skupnemu zmanjšanju emisij za vsaj 20 % 
do leta 2020. 

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 2% pravic, ki jih države članice 
izdajo v skladu z odločbami Komisije o 
nacionalnih načrtih razdelitve pravic za 
obdobje 2008–2012, tako da sistem 
Skupnosti stroškovno učinkovito prispeva 
k doseganju obveze Skupnosti k skupnemu 
zmanjšanju emisij za vsaj 25% do leta 
2020. 

Or. nl
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Predlog spremembe 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 1,74 % pravic, ki jih države 
članice izdajo v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012, tako da 
sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k doseganju obveze Skupnosti k
skupnemu zmanjšanju emisij za vsaj 20 % 
do leta 2020.

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Količina se zmanjšuje z 
linearnim faktorjem v primerjavi s 
povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih 
države članice izdajo v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012, tako da 
sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k skupnemu zmanjšanju emisij za 
vsaj 40 % do leta 2020.

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 79
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
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postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 1,74 % pravic, ki jih države 
članice izdajo v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012, tako da
sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k doseganju obveze Skupnosti k 
skupnemu zmanjšanju emisij za vsaj 20 % 
do leta 2020.

postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Sistem Skupnosti mora 
stroškovno učinkovito prispevati k 
doseganju obveze Skupnosti k skupnemu 
zmanjšanju emisij za vsaj 30 % do leta 
2020. Komisija mora linearni faktor, ki 
ustreza temu zmanjšanju, predstaviti leta 
2010.

Or. en

Predlog spremembe 80
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 1,74 % pravic, ki jih države 
članice izdajo v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012, tako da 
sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k doseganju obveze Skupnosti k 
skupnemu zmanjšanju emisij za vsaj 20 % 
do leta 2020.

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano od 
sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti določeno v skladu s preverjenimi 
emisijami in mora ustrezati do take ravni, 
da sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k doseganju obveze Skupnosti k 
skupnemu zmanjšanju emisij za vsaj 30 %
do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Po scenariju iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora o podnebnih 
spremembah, ki daje 50-odstotno možnost, da bo naraščanje temperature ostalo na +2º C, se 
za industrijske države predvideva, da bodo do leta 2020 svoje domače emisije zmanjšale za 
25–40 % v primerjavi z letom 1990, poleg tega pa za dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo I, 
precejšnja odklanjanja od običajnega poslovanja. Dlje kot bo trajalo odlašanje, dražja bodo 
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zmanjšanja, zato bi morala EU pri notranjih ukrepih za izhodišče vzeti cilj 30-odstotnega 
znižanja.

Predlog spremembe 81
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora linearno zmanjšati, preračunano 
od sredine obdobja 2008–2012, s čimer bo 
sistem trgovanja z emisijami zagotovil 
postopno in predvidljivo zmanjšanje emisij 
skozi čas. Letno zmanjšanje pravic mora 
biti enako 1,74 % pravic, ki jih države 
članice izdajo v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012, tako da 
sistem Skupnosti stroškovno učinkovito 
prispeva k doseganju obveze Skupnosti k 
skupnemu zmanjšanju emisij za vsaj 20 % 
do leta 2020.

(11) Količina pravic za celotno Skupnost 
se mora zmanjšati, preračunano od sredine 
obdobja 2008–2012, s čimer bo sistem 
trgovanja z emisijami zagotovil postopno 
in predvidljivo zmanjšanje emisij skozi 
čas. Letno zmanjšanje pravic mora biti 
enako 1,74 % pravic, ki jih države članice 
izdajo v skladu z odločbami Komisije o 
nacionalnih načrtih razdelitve pravic za 
obdobje 2008–2012, tako da sistem 
Skupnosti stroškovno učinkovito prispeva 
k doseganju obveze Skupnosti k skupnemu 
zmanjšanju emisij za vsaj 20 % do leta 
2020.

Or. pl

Obrazložitev

Zaradi načela gospodarske učinkovitosti, ki je grafično prikazana s poševno krivuljo, 
linearno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ni možno. Samo splošen trend lahko 
opredelimo linearno.

Predlog spremembe 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 

(12)  Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
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leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

leta 2020 za 40 % manjše glede na raven 
iz leta 1990, pri čemer se sektorji, ki so 
vključeni v sistem Skupnosti, zavežejo 
prizadevati si za zmanjšanje emisij za dve 
tretjini, prizadevanje pa se določi na 
osnovi preverjenih emisij iz leta 2005, pri 
tem pa se upoštevajo učinek povečanja 
obsega uporabe od obdobja 2005–2007 do 
obdobja 2008–2012 in podatki o količinah 
emisij za sektor trgovanja za leto 2005, ki 
so se uporabili za oceno nacionalnih 
načrtov razdelitve pravic Bolgarije in 
Romunije za obdobje 2008–2012.
Natančne količine emisij se bodo 
izračunale potem, ko bodo države članice 
izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

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.
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Predlog spremembe 83
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

(12) Ta prispevek vključuje učinek 
povečanja obsega uporabe od obdobja 
2005–2007 do obdobja 2008–2012 in 
podatke o količinah emisij za sektor 
trgovanja za leto 2005, ki so se uporabili za 
oceno nacionalnih načrtov razdelitve 
pravic Bolgarije in Romunije za obdobje 
2008–2012. Natančne količine emisij se 
bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

Or. en

Obrazložitev

Po scenariju iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora o podnebnih 
spremembah, ki daje 50-odstotno možnost, da bo naraščanje temperature ostalo na +2º C, se 
za industrijske države predvideva, da bodo do leta 2020 svoje domače emisije zmanjšale za 
25–40 % v primerjavi z letom 1990, poleg tega pa za dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo I, 
precejšnja odklanjanja od običajnega poslovanja.  Dlje kot bo trajalo odlašanje, dražja bodo 
zmanjšanja, zato bi morala EU pri notranjih ukrepih za izhodišče vzeti cilj 30-odstotnega 
znižanja.
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Predlog spremembe 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, kar je več kot 
30 % manj od leta 1990, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

Or. en

Obrazložitev

Običajno referenčno leto je leto 1990. Zato mora biti približen odstotek zmanjšanja CO2, ki 
bo dosežen z EU ETS leta 2020, naveden tudi v primerjavi z letom 1990. To ima za 
mednarodna pogajanja, kjer mora EU pokazati kaj je dosegla od leta 1990, poseben pomen.
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Evropska komisija je na zaslišanju Evropskega parlamenta 15. maja 2008 podala 30 %.

Predlog spremembe 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, kar je približno 
30 % manj od leta 1990, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

Or. en

Obrazložitev

Običajno referenčno leto je leto 1990. Zato mora biti približen odstotek zmanjšanja CO2, ki
bo dosežen z EU ETS leta 2020, naveden tudi v primerjavi z letom 1990. To ima za 
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mednarodna pogajanja, kjer mora EU pokazati kaj je dosegla od leta 1990, poseben pomen.
Evropska komisija je na zaslišanju Evropskega parlamenta 15. maja 2008 podala 30 %.

Predlog spremembe 86
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti v obdobju 2008–2012 ali po letu 
2013.

(12) Ta prispevek ustreza zmanjšanju 
emisij, ki naj bi bile v sistemu Skupnosti 
leta 2020 za 21 % manjše glede na raven, 
sporočeno za leto 2005, pri čemer se 
upoštevajo učinek povečanja obsega 
uporabe od obdobja 2005–2007 do obdobja 
2008–2012 in podatki o količinah emisij za 
sektor trgovanja za leto 2005, ki so se 
uporabili za oceno nacionalnih načrtov 
razdelitve pravic Bolgarije in Romunije za 
obdobje 2008–2012 in na podlagi katerih 
bo v letu 2020 izdanih največ 1720 
milijonov pravic. Natančne količine emisij 
se bodo izračunale potem, ko bodo države 
članice izdale pravice v skladu z odločbami 
Komisije o njihovih nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012, 
ker je bila odobritev pravic nekaterim 
napravam odvisna od utemeljitve in 
preveritve njihovih emisij. Po opravljeni 
izdaji pravic za obdobje 2008–2012 bo 
Komisija objavila skupno količino pravic 
za Skupnost. Skupno količino pravic za 
Skupnost je treba prilagoditi tako, da se 
upoštevajo naprave, ki se vključijo v sistem 
Skupnosti ali izključijo iz njega v obdobju 
2008–2012 ali po letu 2013.

Or. en

Obrazložitev

Niso potrebne zgolj prilagoditve navzgor. Pomembno je, da se zmanjša skupna količina 
pravic, ko se naprave izključijo iz EU ETS, da ne bi prišlo do omilitve zgornje meje za 
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preostale naprave.

Predlog spremembe 87
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Evropsko gospodarstvo si mora med 
drugim dodatno prizadevati za to, da bo 
prenovljeni sistem Skupnosti deloval na 
najvišji možni ravni gospodarske 
učinkovitosti in pod popolnoma 
usklajenimi pogoji za dodelitev znotraj 
Skupnosti. Brezplačna dodelitev, ki temelji 
na referenčnih vrednostih in dejanski 
proizvodnji je gospodarsko najbolj 
učinkovit sistem, ki lahko omogoči 
oblikovanje spodbud za tehnologije z 
nizkimi emisijami ogljika in za doseganje 
ciljnega zmanjšanja. S tem bi omejili tudi 
nepričakovane dobičke ter nove udeležence 
in gospodarstva z višjo rastjo od povprečne 
konkurenčno izenačili z obstoječimi 
napravami.

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju stroškovno učinkovitega in uspešnega sistema trgovanja z emisijami, ki bo 
resnično pomagal pri doseganju ciljnega zmanjšanja ob najnižjih stroških, dražba ni 
najboljša možnost. Dodeljevanje, ki temelji na referenčnih vrednostih in dejanski proizvodnji, 
je boljši sistem, ki zagotavlja ekološko učinkovitost ob najnižjih stroških, kot to dokazuje 
aktualna študija ECOFYS za IFIEC.
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Predlog spremembe 88
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Evropsko gospodarstvo si mora med 
drugim dodatno prizadevati za to, da bo 
prenovljeni sistem Skupnosti deloval na 
najvišji možni ravni gospodarske 
učinkovitosti in pod popolnoma 
usklajenimi pogoji za dodelitev znotraj 
Skupnosti. Ker je zmanjšanje emisij 
zagotovljeno na podlagi celotne količine 
pravic v sistemu, so stroški za 
gospodarstvo pri brezplačni dodelitvi 
pravic enaki stroškom za zmanjšanje 
emisij, medtem ko so stroški za 
gospodarstvo pri dražbi pravic enaki 
stroškom za zmanjšanje emisij plus 
stroškom za preostale emisije. Dražba in 
brezplačna dodelitev sta enako učinkoviti 
pri zmanjševanju emisij, vendar dražba 
pravic povzroča višje skupne stroške in je
zato manj smotrna kot brezplačna 
dodelitev. Vendar je dražba pravic 
učinkovitejša pri zmanjševanju emisij iz 
elektroenergetskega sektorja, saj bo imela 
proizvodnja električne energije brez emisij 
CO2 (ki ni vključena na področje uporabe 
direktive) veliko stroškovno prednost v 
zvezi s kurilnimi napravami. Pravice se 
morajo za industrijske panoge torej 
načeloma dodeljevati brezplačno, saj je ta 
sistem enako učinkovit in cenejši ter tako 
najbolj gospodarsko učinkovit. Vendar bi 
se morale pravice za proizvodnjo 
električne energije načeloma dodeljevati z 
dražbo, saj je ta v tem sektorju 
učinkovitejša. Z uporabo dražb v 
elektroenergetskem sektorju bi omejili 
tudi nepričakovane dobičke ter nove 
udeležence in gospodarstva z višjo rastjo 
od povprečne konkurenčno izenačili z 
obstoječimi napravami.
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Or. en

Obrazložitev

The effectiveness of a trading system to reduce emissions depends solely on the number of 
allowances in the system.  How these allowances are eventually allocated – through 
auctioning or by using benchmarks – has no impact on the total volume of allowances and 
therefore does not affect the environmental outcome sought by the system.The key difference 
between these two allocation systems, is the overall cost to the industry with free allocation, 
the cost to the economy equals the cost of reducing emissions.  With auctioning, the cost to the 
economy is the cost of reducing the emissions plus the cost of the remaining emissions.

Predlog spremembe 89
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Evropsko gospodarstvo si mora med 
drugim dodatno prizadevati za to, da bo 
prenovljeni sistem Skupnosti deloval na 
najvišji možni ravni gospodarske 
učinkovitosti in pod popolnoma 
usklajenimi pogoji za dodelitev znotraj 
Skupnosti. Pravice se morajo torej 
načeloma dodeljevati prek dražbe, saj je ta 
sistem najpreprostejši in splošno velja za 
gospodarsko najbolj učinkovitega za 
večino panog, vključenih v sistem 
Skupnosti. S tem bi omejili tudi 
nepričakovane dobičke ter nove udeležence 
in gospodarstva z višjo rastjo od povprečne 
konkurenčno izenačili z obstoječimi 
napravami. Dokler ne bo dosežen 
mednarodni sporazum, ki bo izenačil 
konkurenčne pogoje za panoge, vključene 
v sistem Skupnosti, mora Komisija oceniti, 
katere panoge so zaradi dražb v 
nesorazmerno slabšem položaju, da bi se 
lahko izključile iz sistema.

Or. en
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Obrazložitev

Nekatere panoge bodo zaradi dražb v nesorazmerno slabšem položaju (na primer energetsko 
intenzivne panoge). Za te panoge bi se lahko naredila izjema.

Predlog spremembe 90
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vse države članice bodo morale 
izvesti znatne naložbe za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij CO2 iz svojih 
gospodarstev do leta 2020, države članice, 
v katerih je prihodek na prebivalca še 
vedno bistveno nižji od povprečja 
Skupnosti in z gospodarstvi, ki si 
prizadevajo dohiteti bogatejše države 
članice, pa se bodo morale dodatno 
potruditi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zaradi ciljev odprave 
izkrivljanja konkurence v Skupnosti in 
zagotavljanja najvišje ravni gospodarske 
učinkovitosti pri preoblikovanju EU v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 bi 
bilo neprimerno, če bi gospodarske 
sektorje v okviru sistema Skupnosti v 
posameznih državah članicah obravnavali 
različno. Zato je treba razvijati druge 
mehanizme za podporo prizadevanj držav 
članic z relativno nižjim prihodkom na 
prebivalca in večjimi možnostmi za rast. 
90 % skupne količine pravic, namenjenih 
prodaji na dražbi, je treba razdeliti med 
države članice na podlagi njihovega 
relativnega deleža emisij v sistemu 
Skupnosti leta 2005. 10 % te količine je 
treba razdeliti v korist navedenih držav 
članic, zaradi solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, da jo bodo uporabljale za 
zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri razdelitvi 
teh 10 % pravic je treba upoštevati ravni 

(14) Treba je razvijati druge mehanizme za 
podporo prizadevanj držav članic z 
relativno nižjim prihodkom na prebivalca 
in večjimi možnostmi za rast. 70 % skupne 
količine pravic, namenjenih prodaji na 
dražbi, je treba razdeliti med države članice 
na podlagi njihovega relativnega deleža 
emisij v sistemu Skupnosti leta 2005. 30 %
te količine je treba razdeliti v korist 
navedenih držav članic, zaradi solidarnosti 
in rasti v Skupnosti, da jo bodo uporabljale 
za zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri razdelitvi 
teh 30 % pravic je treba upoštevati ravni 
prihodka na prebivalca leta 2005 in 
možnosti za rast držav članic ter več pravic 
razdeliti državam članicam z nižjim 
prihodkom na prebivalca in večjimi 
možnostmi za rast. Države članice s 
povprečnim prihodkom na prebivalca, ki je 
več kot 20 % višji od povprečja Skupnosti, 
morajo prispevati k tej razdelitvi, razen če 
neposredni stroški skupnega svežnja 
ukrepov, ocenjenega v SEC(2008) 85, 
presegajo 0,7 % BDP.
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prihodka na prebivalca leta 2005 in 
možnosti za rast držav članic ter več pravic 
razdeliti državam članicam z nižjim 
prihodkom na prebivalca in večjimi 
možnostmi za rast. Države članice s 
povprečnim prihodkom na prebivalca, ki je 
več kot 20 % višji od povprečja Skupnosti, 
morajo prispevati k tej razdelitvi, razen če 
neposredni stroški skupnega svežnja 
ukrepov, ocenjenega v SEC(2008) 85, 
presegajo 0,7 % BDP.

Or. pl

Obrazložitev

Države članice z nižjim nacionalnim prihodkom kot v bogatejših državah članicah potrebujejo 
višjo raven solidarnosti, kot jo omogoča razdelitev dodatnih 10 % pravic za emisije. 
Najučinkovitejša podpora za te države bi bila, da se jim omogoči razvoj v enakih pogojih, v 
kakršnih so se lahko razvijale bogatejše države članice, preden so bili uvedeni ukrepi za 
zmanjšanje emisij.

Predlog spremembe 91
Riitta Myller

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vse države članice bodo morale 
izvesti znatne naložbe za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij CO2 iz svojih 
gospodarstev do leta 2020, države članice, 
v katerih je prihodek na prebivalca še 
vedno bistveno nižji od povprečja 
Skupnosti in z gospodarstvi, ki si 
prizadevajo dohiteti bogatejše države 
članice, pa se bodo morale dodatno 
potruditi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zaradi ciljev odprave 
izkrivljanja konkurence v Skupnosti in 
zagotavljanja najvišje ravni gospodarske 
učinkovitosti pri preoblikovanju EU v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 bi 

(14) Vse države članice bodo morale 
izvesti znatne naložbe za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij CO2 iz svojih 
gospodarstev do leta 2020, države članice, 
v katerih je prihodek na prebivalca še 
vedno bistveno nižji od povprečja 
Skupnosti in z gospodarstvi, ki si 
prizadevajo dohiteti bogatejše države 
članice, pa se bodo morale dodatno 
potruditi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zaradi ciljev odprave 
izkrivljanja konkurence v Skupnosti in 
zagotavljanja najvišje ravni gospodarske 
učinkovitosti pri preoblikovanju EU v 
gospodarstvo z nizkimi emisijami CO2 bi 



AM\732961SL.doc 47/84 PE409.565v01-00

SL

bilo neprimerno, če bi gospodarske 
sektorje v okviru sistema Skupnosti v 
posameznih državah članicah obravnavali 
različno. Zato je treba razvijati druge 
mehanizme za podporo prizadevanj držav 
članic z relativno nižjim prihodkom na 
prebivalca in večjimi možnostmi za rast. 
90 % skupne količine pravic, namenjenih 
prodaji na dražbi, je treba razdeliti med 
države članice na podlagi njihovega 
relativnega deleža emisij v sistemu 
Skupnosti leta 2005. 10 % te količine je 
treba razdeliti v korist navedenih držav 
članic, zaradi solidarnosti in rasti v 
Skupnosti, da jo bodo uporabljale za 
zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri razdelitvi 
teh 10 % pravic je treba upoštevati ravni 
prihodka na prebivalca leta 2005 in 
možnosti za rast držav članic ter več pravic 
razdeliti državam članicam z nižjim 
prihodkom na prebivalca in večjimi 
možnostmi za rast. Države članice s 
povprečnim prihodkom na prebivalca, ki je 
več kot 20 % višji od povprečja Skupnosti, 
morajo prispevati k tej razdelitvi, razen če 
neposredni stroški skupnega svežnja 
ukrepov, ocenjenega v SEC(2008) 85, 
presegajo 0,7 % BDP.

bilo neprimerno, če bi gospodarske 
sektorje v okviru sistema Skupnosti v 
posameznih državah članicah obravnavali 
različno. Zato je treba razvijati druge 
mehanizme za podporo prizadevanj držav 
članic z relativno nižjim prihodkom na 
prebivalca in večjimi možnostmi za rast. 
90 % skupne količine pravic, namenjenih 
prodaji na dražbi, je treba razdeliti med 
države članice na podlagi njihovega 
relativnega deleža emisij v sistemu 
Skupnosti od leta 2005 do leta 2007. 10 % 
te količine je treba razdeliti v korist 
navedenih držav članic, zaradi solidarnosti 
in rasti v Skupnosti, da jo bodo uporabljale 
za zmanjševanje emisij in prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb. Pri razdelitvi 
teh 10 % pravic je treba upoštevati ravni 
prihodka na prebivalca leta 2005 in 
možnosti za rast držav članic ter več pravic 
razdeliti državam članicam z nižjim 
prihodkom na prebivalca in večjimi 
možnostmi za rast. Države članice s 
povprečnim prihodkom na prebivalca, ki je 
več kot 20 % višji od povprečja Skupnosti, 
morajo prispevati k tej razdelitvi, razen če 
neposredni stroški skupnega svežnja 
ukrepov, ocenjenega v SEC(2008) 85, 
presegajo 0,7 % BDP.

Or. fi

Obrazložitev

Namesto da se uporabijo podatki za posamezno leto, bi se morala razdelitev pravic do emisije 
izračunati na podlagi povprečnih vrednosti za najmanj dve leti. Količine emisij so lahko od 
enega do drugega leta različne tudi iz naravnih vzrokov: to pomeni, da bi se bilo bolje kot na 
leto sklicevati na obdobje. Predlog Komisije poleg tega navaja, da bi bila Komisija 
pripravljena za primerjavo uporabiti številke iz leta 2006, ko bodo te na voljo. Pomembno je 
upoštevati, da izračun na podlagi več let ne bo spremenil celotne količine pravic do emisij na 
ravni Skupnosti.
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Predlog spremembe 92
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Ta direktiva ne preprečuje državam 
članicam, da bi ohranile ali oblikovale 
dodatno in vzporedno politiko ali ukrepe, 
ki obravnavajo celoten vpliv panog, 
vključenih v sistem Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glede na negotovost v zvezi z najučinkovitejšimi načini spremljanja emisij toplogrednih 
plinov je smiselno, da se državam članicam omogoči dopolnjevanje sistema Skupnosti, da bo 
Unija kot celota lahko preučila strategije, ki se izkažejo za najuspešnejše.

Predlog spremembe 93
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, razvoj obnovljivih virov 
energije za izpolnitev zaveze EU v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, 
prispevek v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 

(15) Da bi sistem Skupnosti čim manj 
vplival na celotno gospodarstvo, je treba 
poskrbeti, da se 80 % prihodkov iz dražb 
pravic vrne v evropska gospodarstva.
Državam članicam je treba dovoliti, da s 
prihodki kompenzirajo višje cene za 
potrošnike in višje stroške za družbe z npr. 
znižanjem izkrivljajočih davkov.
Obravnavati je treba tudi socialne vidike.
Glede na pomembna prizadevanja za boj 
proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
ukrepe proti krčenju gozdov in za 
spodbujanje pogozdovanja in ponovnega 
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ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in 
lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

pogozdovanja, prilagajanje na vplive 
podnebnih sprememb na področju EU, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov in lažje prilagajanje 
držav v razvoju. Ta znesek je veliko nižji 
od pričakovanih čistih prihodkov, ki naj bi 
jih državni organi iztržili iz dražb, če 
upoštevamo morebitno zmanjšanje 
prihodka od davkov na pravne osebe. Poleg 
tega bi bilo treba prihodke iz dražb pravic 
uporabiti tudi za kritje administrativnih 
stroškov upravljanja sistema Skupnosti.
Vključiti bi bilo treba določbe o
spremljanju uporabe sredstev iz dražb v te 
namene. To obvestilo držav članic ne 
razrešuje obveznosti iz člena 88(3) 
Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Z namensko rabo prihodkov se bodo socialni izdatki pri izpolnjevanju ciljev na področju 
podnebnih sprememb povečali, saj bodo lahko države članice zgolj omejeno izravnale 
naraščanje dejanskih cen ogljika s kompenziranjem potrošnikov pri dohodnini ali z nižjimi 
davki na pravne osebe. Zato bi moralo biti zgolj 20 % prihodkov iz dražb namenskih, pri 
čemer so najpomembnejši ukrepi za zmanjšanje krčenja gozdov ipd. in prilagoditveni ukrepi.

Predlog spremembe 94
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
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posledice je primerno, da se vsaj 20 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

posledice je primerno, da se 100 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Poleg tega bi 
bilo treba prihodke iz dražb pravic 
uporabiti tudi za kritje administrativnih 
stroškov upravljanja sistema Skupnosti. 

Or. fr

Obrazložitev

Odločilnega pomena je, da ima Evropska unija možnost nadaljnjega vlaganja v energetske 
tehnologije in zmanjševanje emisij CO2, kar je bistveno za priprave na zmanjševanje emisij do 
leta 2050. Uporaba 100 % sredstev na ravni Skupnosti bi omogočila dobro organizacijo 
evropskih raziskav v primerjavi predvsem z Združenimi državami Amerike in Japonsko.
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Predlog spremembe 95
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se prihodki iz 
dražb pravic uporabijo za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, prilagajanje na 
vplive podnebnih sprememb, financiranje 
raziskav in razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, razvoj obnovljivih virov 
energije za izpolnitev zaveze EU v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zlasti z izgradnjo 
„inteligentnega omrežja“ prispevek v
Svetovni sklad za energetsko učinkovitost 
in obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Vsaj 50 % 
prihodkov je treba prispevati za nujna 
podnebna prizadevanja v državah v 
razvoju. Poleg tega bi bilo treba prihodke 
iz dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.
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Predlog spremembe 96
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, 
razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze EU v zvezi z uporabo 
20 % obnovljivih virov energije do leta 
2020, zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
prispevek v Svetovni sklad1 za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in 
lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Za spodbujanje 
inovativnosti morajo države članice 
udeleženim podjetjem izplačati najmanj 
50 % prihodkov iz dražb, da bodo ta lahko 
vlagala v čiste tehnologije, vključno s 
tehnologijami za zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov.  

                                               
1 KOM(2006) 583, 6.10.2006.
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sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe. 

Vključiti bi bilo treba določbe o 
spremljanju uporabe sredstev iz dražb v te 
namene. To obvestilo držav članic ne 
razrešuje obveznosti iz člena 88(3) 
Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Or. nl

Obrazložitev

Najmanj polovico prihodka od dražb je treba izplačati udeleženim podjetjem s pogojem, da ta 
podjetja povrnjena sredstva vložijo v čiste tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika.  

Predlog spremembe 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se prihodki iz 
dražb pravic uporabijo za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, prilagajanje na 
vplive podnebnih sprememb, financiranje 
raziskav in razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, razvoj obnovljivih virov 
energije za izpolnitev zaveze EU v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, 
prispevek v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in 
lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
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obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Poleg tega bi 
bilo treba prihodke iz dražb pravic 
uporabiti tudi za kritje administrativnih 
stroškov upravljanja sistema Skupnosti.
Vključiti bi bilo treba določbe o 
spremljanju uporabe sredstev iz dražb v te 
namene. To obvestilo držav članic ne 
razrešuje obveznosti iz člena 88(3) 
Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Vsi prihodki iz dražb bi se morali porabiti za reševanje vprašanj podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 98
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se prihodki iz 
dražb pravic uporabijo za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, prilagajanje na 
vplive podnebnih sprememb, financiranje 
raziskav in razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, razvoj obnovljivih virov 
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obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

energije za izpolnitev zaveze EU v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, 
prispevek v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in 
lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Poleg tega bi 
bilo treba prihodke iz dražb pravic 
uporabiti tudi za kritje administrativnih 
stroškov upravljanja sistema Skupnosti.
Vključiti bi bilo treba določbe o 
spremljanju uporabe sredstev iz dražb v te 
namene. To obvestilo držav članic ne 
razrešuje obveznosti iz člena 88(3) 
Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Vsi prihodki iz dražbe pravic se glede na resnost in nujnost problema namenijo za ukrepe 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, za razvoj obnovljivih virov energije, preprečevanje 
krčenja gozdov, pomoč državam v razvoju pri prilagajanju na podnebne spremembe in za 
pomoč gospodinjstvom z nizkim prihodkom za boljšo energetsko učinkovitost.
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Predlog spremembe 99
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 50 %
prihodkov iz dražb pravic v obdobju 2013–
2020 uporabi za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, prilagajanje na vplive 
podnebnih sprememb, financiranje 
raziskav in razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, razvoj obnovljivih virov 
energije za izpolnitev zaveze EU v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, 
prispevek v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in 
lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Poleg tega bi 
bilo treba prihodke iz dražb pravic 
uporabiti tudi za kritje administrativnih 
stroškov upravljanja sistema Skupnosti.
Vključiti bi bilo treba določbe o 
spremljanju uporabe sredstev iz dražb v te 
namene. To obvestilo držav članic ne 
razrešuje obveznosti iz člena 88(3) 
Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe. Uporabo prihodkov od dražb 
pravic za preprečevanje krčenja gozdov 
ter druge trajnostne gozdarske projekte in 
dejavnosti morajo dopolnjevati učinkoviti 
tržno zasnovani instrumenti, kot je 
dovoljevanje upravljavcem naprav, da v 
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sistemu Skupnosti uporabljajo ogljikove 
dobropise, ki temeljijo na gozdarstvu.

Or. en

Obrazložitev

Delež je iz 20 % treba povečati na 50 %, da bi se spodbudile inovacije na področju 
prilagajanja podnebnim spremembam. Poleg tega so tržni instrumenti, kot so ogljikovi 
dobropisi, ki temeljijo na gozdarstvu, najučinkovitejše sredstvo za zagotavljanje potrebnih 
spodbud in naložb, s katerimi bodo države v razvoju omejile krčenje gozdov in sodelovale pri 
projektih in dejavnostih trajnostnega pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja.

Predlog spremembe 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 50 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi na ravni 
Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, prilagajanje na vplive 
podnebnih sprememb, financiranje 
raziskav in razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, razvoj obnovljivih virov
energije za izpolnitev zaveze EU v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020, zajemanje in geološko 
shranjevanje toplogrednih plinov, 
prispevek v Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in 
lažje prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
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iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Or. fr

Obrazložitev

Odločilnega pomena je, da ima Evropska unija možnost nadaljnjega vlaganja v energetske 
tehnologije in zmanjševanje emisij CO2, kar je bistveno za priprave na zmanjševanje emisij do 
leta 2050. Uporaba 50 % sredstev na ravni Skupnosti bi omogočila dobro organizacijo 
evropskih raziskav v primerjavi predvsem z Združenimi državami Amerike in Japonsko.

Predlog spremembe 101
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 50 %
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
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toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 102
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se prihodki iz 
dražb pravic na ravni Skupnosti združijo za 
dva namena: Zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; prilagajanje na vplive 
podnebnih sprememb; Financiranje 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se prihodki iz 
dražb pravic na ravni Skupnosti združijo za 
dva namena: prilagajanje na vplive 
podnebnih sprememb; Financiranje 
raziskav in razvoja; razvoj obnovljivih 
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raziskav in razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev; razvoj obnovljivih virov 
energije za izpolnitev zaveze Skupnosti v 
zvezi z uporabo 20 % obnovljivih virov 
energije do leta 2020; izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov; prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije 1; ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju; obravnava 
socialnih vprašanj, kot je na primer 
morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

virov energije za izpolnitev zaveze 
Skupnosti v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020;
izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do leta 
2020 povečala energetsko učinkovitost za 
20 %; zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov; prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije 2; ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju; obravnava 
socialnih vprašanj, kot je na primer 
morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe.
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Or. pl

Obrazložitev

Smotneje bi bilo prihodke od dražb emisijskih pravic nameniti za blažitev posledic vplivov 
podnebnih sprememb kot za boj proti hipotetičnim vzrokom podnebnih sprememb, ki 
znanstveno niso dokazani v celoti. Vzroki podnebnih sprememb še niso bili v celoti raziskani.

                                               
1 COM(2006) 583 z dne 6. 10. 2006.
2 COM(2006) 583 z dne 6. 10. 2006.
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Predlog spremembe 103
Antonio De Blasio

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se vsaj 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 

(15) Glede na pomembna prizadevanja za 
boj proti podnebnim spremembam in 
prilagajanje na njihove neizogibne 
posledice je primerno, da se 20 % 
prihodkov iz dražb pravic uporabi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in razvoja 
za zmanjšanje emisij in prilagoditev, razvoj 
obnovljivih virov energije za izpolnitev 
zaveze EU v zvezi z uporabo 20 % 
obnovljivih virov energije do leta 2020, 
zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije, ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju ter za 
obravnavo socialnih vprašanj, kot je na 
primer morebitno povišanje cen električne 
energije pri gospodinjstvih z nizkim ali 
srednje visokim prihodkom. Ta znesek je 
veliko nižji od pričakovanih čistih 
prihodkov, ki naj bi jih državni organi 
iztržili iz dražb, če upoštevamo morebitno 
zmanjšanje prihodka od davkov na pravne 
osebe. Poleg tega bi bilo treba prihodke iz 
dražb pravic uporabiti predvsem za 
financiranje in spodbujanje vlaganj v 
zmanjševanje emisij in tudi za kritje 
administrativnih stroškov upravljanja 
sistema Skupnosti. Vključiti bi bilo treba 
določbe o spremljanju uporabe sredstev iz 
dražb v te namene. To obvestilo držav 
članic ne razrešuje obveznosti iz člena 
88(3) Pogodbe, na podlagi katere morajo 
sporočiti določene nacionalne ukrepe. 
Direktiva ne predpostavlja rezultatov 
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Pogodbe. nadaljnjih postopkov dodelitve državne 
pomoči na podlagi členov 87 in 88 
Pogodbe.

Or. hu

Predlog spremembe 104
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Da se zagotovi ustrezno ravnovesje 
med ukrepi EU za boj proti podnebnim 
spremembam in prilagoditev njihovim 
posledicam ter ukrepi tretjih držav, je 
treba 50 % prihodkov iz dražb pravic 
vložiti v EU in preostalih 50 % v države v 
razvoju, pri čemer se upoštevajo njihova 
večja občutljivost na podnebne 
spremembe, omejena sredstva za boj proti 
podnebnim spremembam ter zgodovinska 
odgovornost industrijsko razvitih držav za 
ta problem.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja velika verjetnost, da bodo države v razvoju utrpele nesorazmerno veliko škodo zaradi 
podnebnih sprememb, čeprav zgodovinsko gledano niso veliko prispevale k nastanku tega 
problema. Pogosto jim primanjkuje sredstev za financiranje ukrepov za blažitev podnebnih
sprememb, zato je zaželeno, da se prihodki od dražbe razdelijo med projekte v državah v 
razvoju in projekte v EU.
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Predlog spremembe 105
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Da se spodbuja pravično in 
stroškovno učinkovito dodeljevanje 
projektov tretjim državam ter širjenje 
najboljše prakse glede vseh dejavnosti iz 
uvodne izjave 15, so potrebni mehanizmi, 
ki zagotavljajo učinkovito izmenjavo 
informacij o projektih v različnih državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da so projekti držav članic za izpolnjevanje obveznosti iz člena 10(3), dobro 
usklajeni, da bi se zagotovilo financiranje najnujnejših in najučinkovitejših projektov ter da bi 
se izognili podvajanju.

Predlog spremembe 106
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Glede na obseg in hitrost svetovnega 
krčenja gozdov je bistveno upravljavcem 
naprav dovoliti uporabo dobropisov za 
projekte in dejavnosti preprečevanja 
krčenja gozdov ter povečanja trajnostnega 
pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja 
v državah v razvoju ter zagotoviti, da se 
prihodki iz dražb v sistemu Skupnosti 
uporabijo za krepitev zmogljivosti v 
državah v razvoju, da bodo njihovi 
gozdarski projekti in dejavnosti na 
mednarodnem trgu ogljika verodostojni.
Poleg tega bi si morala Evropska unija 
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prizadevati za vzpostavitev mednarodno 
priznanega tržnega sistema za zmanjšanje 
krčenja gozdov ter povečanje 
pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja. Na osnovi „koalicije 
voljnih“ bi države članice v sklad 
Evropske unije ali mednarodni sklad 
morale prispevati prihodke, ki bi se 
uporabili v podporo krepitvi zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Tržni instrumenti so najučinkovitejše sredstvo za zagotavljanje potrebnih spodbud in naložb, s 
katerimi bodo države v razvoju omejile krčenje gozdov in sodelovale pri projektih in 
dejavnostih trajnostnega pogozdovanja / ponovnega pogozdovanja.  Financiranje iz 
prihodkov od dražb emisijskih pravic bi bilo treba uporabiti v podporo krepitvi zmogljivosti, 
ki bo osnova za verodostojne projekte in dejavnosti za preprečevanje krčenja gozdov, 
pogozdovanje in ponovno pogozdovanje v državah v razvoju.

Predlog spremembe 107
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Glede na obseg in hitrost svetovnega 
krčenja gozdov je bistveno, da se prihodki 
iz dražb v sistemu Skupnosti porabijo za 
zmanjšanje krčenja gozdov in povečanje 
trajnostnega pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja. Poleg tega bi si morala 
Evropska unija prizadevati za vzpostavitev 
mednarodno priznanega tržnega sistema 
za zmanjšanje krčenja gozdov ter 
povečanje pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja. Države članice bi v sklad 
Evropske unije ali mednarodni sklad 
morale prispevati prihodke, ki bi se na 
mednarodni ravni učinkovito porabili v ta 
in v druge namene.
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Or. en

Predlog spremembe 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Energija je osnovna človekova 
potreba, vendar pa narašča število 
državljanov Evropske unije, ki ne zmorejo 
poravnati računov za porabo energije in 
postajajo tako imenovani energetski 
reveži. Najbolj so prizadeti ranljivi 
odjemalci, vključno s starejšimi, invalidi 
in gospodinjstvi z nizkimi prihodki.
Države članice bi zato morale razviti 
nacionalne akcijske načrte, da se 
spopadejo z energetsko revščino in 
ranljivim odjemalcem zagotovijo potrebno 
oskrbo z energijo. Del prihodkov iz dražb 
bi bilo treba porabiti za ukrepe, 
namenjene zmanjšanju energetske 
revščine.

Or. en

Obrazložitev

Prihodki iz dražb bi se morali porabiti za reševanje energetske revščine.

Predlog spremembe 109
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ker prihodki iz dražb, namenjeni za 
preprečevanje krčenja gozdov, 
pogozdovanje in ponovno pogozdovanje, 
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ne bodo zadostovali za zaustavitev krčenja 
gozdov po celem svetu, bodo morda 
potrebni dodatni ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Biti moramo realisti in se ne smemo pretvarjati, da bomo zgoraj naštete težave rešili z 20 % 
prihodkov iz dražb.

Predlog spremembe 110
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za 
shranjene emisije. Proizvajalci električne 
energije lahko prejmejo brezplačne 
pravice za toploto, ki jo proizvedejo s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, če 
brezplačne pravice za tako proizvedeno 
toploto prejmejo naprave iz drugih 
sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

(16) Trgovanje z emisijami je instrument, 
namenjen doseganju ciljev zmanjševanja 
emisij CO2 s čim nižjimi stroški.
Brezplačna dodelitev, ki temelji na 
referenčnih vrednostih in dejanski 
proizvodnji, določa potrebne spodbude za 
izboljšanje učinkovitosti. Stroški zaradi 
sistema Skupnosti za sodelujoče naprave, 
posredno pa tudi za potrošnike, se tako 
lahko omejijo na finančne potrebe za 
zmanjševanje emisij CO2 skladno z 
zastavljenimi cilji. Tako emisije CO2, ki 
ostanejo v skladu z zgornjo mejo 
dovoljene, skupnosti ne povzročajo 
stroškov. Povzročile jih bodo, ko bodo 
zanje začeli veljati prihodnji, okrepljeni 
cilji zmanjšanja. Taka omejitev nikakor 
ne ogroža ciljev politike podnebnih 
sprememb. Doseganje cilja zmanjševanja 
emisij CO2 se lahko ohrani tako, da se 
pravilno določijo referenčne vrednosti.
Možnost prilagoditve referenčnih 
vrednosti navzdol v prihodnjih letih je 
jamstvo, da bo skupni cilj zmanjšanja 
resnično dosežen. Kot posledica tega bi 
morala brezplačna razdelitev, ki temelji na 
referenčnih vrednostih in dejanski 
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proizvodnji, od leta 2013 postati pravilo za 
vse sektorje in celotno obdobje.

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju stroškovno učinkovitega in uspešnega sistema trgovanja z emisijami, ki bo 
resnično pomagal pri doseganju ciljnega zmanjšanja ob najnižjih stroških, dražba ni 
najboljša možnost. Dodeljevanje, ki temelji na referenčnih vrednostih in dejanski proizvodnji, 
je boljši sistem, ki zagotavlja ekološko učinkovitost ob najnižjih stroških, kot to dokazuje 
aktualna študija ECOFYS za IFIEC.

Predlog spremembe 111
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za 
shranjene emisije. Proizvajalci električne 
energije lahko prejmejo brezplačne pravice 
za toploto, ki jo proizvedejo s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, če 
brezplačne pravice za tako proizvedeno 
toploto prejmejo naprave iz drugih 
sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam.
Proizvajalci električne energije bi morali 
prejeti brezplačne pravice za toploto ali 
hlajenje, ki ju proizvedejo s soproizvodnjo 
z visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če se tako 
proizvedena toplota ali hlajenje dovajata 
napravam iz drugih sektorjev, v katerih 
obstaja nevarnost povečanja emisij CO2.
Dodelitev pravic proizvajalcem toplote ali 
hlajenja bi morala biti enaka kot dodelitev 
pravic v sektorjih, ki toploto ali hlajenje 
uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Enaka obravnava vseh naprav, ki proizvajajo toploto ali hlajenje. Zajemanje in shranjevanje 
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ogljika potrebuje začasno spodbudo, zato se ne izključi iz brezplačne dodelitve.

Predlog spremembe 112
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za 
shranjene emisije. Proizvajalci električne 
energije lahko prejmejo brezplačne 
pravice za toploto, ki jo proizvedejo s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, če 
brezplačne pravice za tako proizvedeno 
toploto prejmejo naprave iz drugih 
sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za vse 
sektorje, povezane z zahtevo po uvozu 
tujih pravic pri čemer se med drugim 
upošteva njihova sposobnost, da povečane 
stroške CO2 prenesejo drugam, v primeru 
da se bo sklenitev obsežnega 
mednarodnega sporazuma odložila.

Or. en

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da lahko vodijo trg proti podnebju 
prijaznejši potrošnji. Brezplačna dodelitev izkrivlja delovanje tržnega mehanizma, medtem ko 
bi popolna dražba prihranila veliko birokracije in najbolj učinkovito nagradila 
najuspešnejše. Povečanje emisij CO2 in nepravično konkurenco evropski proizvodnji iz držav, 
ki se niso zavezale obsežnemu mednarodnemu sporazumu o podnebnih spremembah, je treba 
preprečiti z zahtevo po uvozu tujih pravic.
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Predlog spremembe 113
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam,
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne 
pravice za tako proizvedeno toploto 
prejmejo naprave iz drugih sektorjev, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna
dražba od leta 2013 postati pravilo, poleg 
tega pa se ne smejo odobriti brezplačne 
pravice za zajemanje in shranjevanje CO2, 
saj pobuda za to izvira iz pravic, ki jih ni 
treba vrniti za shranjene emisije.

Or. en

Obrazložitev

Popolna dražba bi morala takoj postati splošno pravilo.  Podjetja morajo namreč imeti 
ustrezne spodbude za omejevanje okoljskih stroškov, ki jih povzročajo njihove dejavnosti. Če 
za druge panoge ni predvideno dodeljevanje brezplačnih pravic, posebne ureditve za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom niso potrebne, saj bi ustvarile različne pogoje v 
primerjavi z daljinskimi ogrevalnimi sistemi in samoproizvodnjo energije.

Predlog spremembe 114
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
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sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne 
pravice za tako proizvedeno toploto 
prejmejo naprave iz drugih sektorjev, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence.

sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnje toplote se ne sme obravnavati naključno znotraj istih določb, ki veljajo za 
proizvodnjo elektrike. To vodi k protislovjem in izkrivljanju konkurence.

Predlog spremembe 115
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne 

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvodnja toplote s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, za 
ekonomsko opravičljivo povpraševanje po 
toploti in toplota, ki se dobavlja za 
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pravice za tako proizvedeno toploto 
prejmejo naprave iz drugih sektorjev, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence.

učinkovito ogrevanje na daljavo in ustreza 
smernicam o državni pomoči za varovanje 
okolja, bi morali prejemati brezplačne 
pravice, da se zagotovi enaka obravnava 
glede na druge proizvajalce toplote, ki jih 
sistem Skupnosti ne zajema.

Or. en

Obrazložitev

Trg toplote je konkurenčen, njegov največji delež, ki ga sestavljajo posamezni kotli na fosilna 
goriva, pa ni zajet v sistemu trgovanja z emisijami. Naprave za daljinsko ogrevanje zato niso 
upravičene do prenašanja stroškov na potrošnike, čeprav so glede emisij ogljika 
najučinkovitejše možnosti.  Z napravami je treba ravnati na enak način, kot ravna industrija 
na trgih, kjer se pojavlja tveganje povečevanja emisij CO2, da se izogne povečanju emisij v 
netržnem delu toplotnega trga.

Predlog spremembe 116
Adam Gierek

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za 
shranjene emisije. Proizvajalci električne 
energije lahko prejmejo brezplačne pravice 
za toploto, ki jo proizvedejo s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, če 
brezplačne pravice za tako proizvedeno 
toploto prejmejo naprave iz drugih 
sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam. 
Proizvajalci električne energije lahko 
prejmejo brezplačne pravice za toploto ali 
hlajenje, ki ju proizvedejo s soproizvodnjo 
z visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence zaradi povečanih 
stroškov CO2.
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Or. pl

Obrazložitev

Zahteve proizvodnje toplote se morajo vzdrževati na primerljivi ravni v okviru sistema EU 
ETS in izven njega. Toplota, ki jo proizvajajo naprave za soproizvodnjo nad 20 MW mora 
konkurirati toploti naprav pod 20 MW, ki niso v okviru sistema EU ETS. Da se prepreči 
izkrivljanje konkurence, morajo za toploto, ki izhaja iz soproizvodnje z visokim izkoristkom 
veljati enaki pogoji kot za toploto, ki se proizvaja iz virov energije, za katere so brezplačno 
dodeljene pravice ali so drugače podprti izven sistema EU ETS. Da bi se preprečilo 
izkrivljanje konkurence, je treba dodeliti brezplačne pravice za toploto, proizvedeno v 
soproizvodnjah z visokim izkoristkom.

Predlog spremembe 117
Dan Jørgensen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2 na osnovi emisij iz 
fosilnih goriv, saj pobuda za to izvira iz 
pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Ukrepe, ki določajo podrobnosti 
za dobropise za zajemanje in shranjevanje 
emisij iz CO2 nevtralnih goriv, je treba 
izvajati usklajeno. Proizvajalci električne 
energije lahko prejmejo brezplačne pravice 
za toploto, ki jo proizvedejo s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, če 
brezplačne pravice za tako proizvedeno 
toploto prejmejo naprave iz drugih 
sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

Or. en
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Obrazložitev

Sosežiganje biomase ali odpadkov v elektrarnah na premog je stroškovno učinkovita možnost 
za povečanje deleža obnovljive energije v Evropi. Treba je zagotoviti, da sosežiganje ostane 
privlačna možnost, tako kot zajemanje in shranjevanje ogljika. Za zaščito naložb v zajemanje 
in shranjevanje ogljika se zato predlaga možnost dobropisov za shranjene emisije 
toplogrednih plinov iz goriva, ki je CO2 nevtralno in dejansko črpa emisije toplogrednih 
plinov iz atmosfere.

Predlog spremembe 118
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam,
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za 
shranjene emisije. Proizvajalci električne 
energije lahko prejmejo brezplačne pravice 
za toploto, ki jo proizvedejo s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, če 
brezplačne pravice za tako proizvedeno 
toploto prejmejo naprave iz drugih 
sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške zmanjšanja CO2 prenese 
drugam. Kadar so proizvajalci električne 
energije proizvajalci ogrevanja ali 
hlajenja s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, kot jo opredeljuje Direktiva 
2004/8/ES, prejmejo brezplačne pravice za 
to ogrevanje ali hlajenje, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence zaradi povečanih 
stroškov zmanjšanja CO2.

Or. en

Obrazložitev

V pojasnitev.
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Predlog spremembe 119
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije in druge 
sektorje, ki lahko prenesejo povečane 
stroške CO2 drugam, na primer letalstvo 
ter rafinerije nafte, poleg tega pa se ne 
smejo odobriti brezplačne pravice za 
zajemanje in shranjevanje CO2, saj pobuda 
za to izvira iz pravic, ki jih ni treba vrniti 
za shranjene emisije. Proizvajalci 
električne energije lahko prejmejo 
brezplačne pravice za toploto, ki jo 
proizvedejo s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, kot jo opredeljuje Direktiva 
2004/8/ES, če brezplačne pravice za tako 
proizvedeno toploto prejmejo naprave iz 
drugih sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 120
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
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emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne 
pravice za tako proizvedeno toploto 
prejmejo naprave iz drugih sektorjev, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence.

emisije. Podelijo se brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, so brezplačne 
pravice za tako proizvedeno toploto 
dodeljene napravam iz drugih sektorjev, 
da se prepreči izkrivljanje konkurence.

Or. pl

Obrazložitev

Brezplačne pravice za proizvodnjo toplote je treba odobriti vsem proizvajalcem električne 
energije v visoko učinkovitih kombiniranih toplarnah in elektrarnah in ne le proizvajalcem 
električne energije, kakor je navedeno v členu 1.

Predlog spremembe 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da
povečane stroške CO2 prenese drugam.
Brezplačne pravice se ne smejo odobriti
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
CO2, ki so posledica njihovih dejavnosti,
saj pobuda za zajemanje in shranjevanje 
CO2 izvira iz pravic, ki jih ni treba vrniti za 
shranjene emisije, ki bi sicer bile 
izpuščene. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.
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Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da ne bo brezplačnih pravic za emisije, ki izvirajo iz dejavnosti za zajemanje, 
prenos in shranjevanje, vendar pa se bo shranjeni CO2 upošteval pri spremljanju in zaradi 
njega ne bo treba vračati ustrezne količine pravic. Ta pojasnila so potrebna kot spodbuda za 
zajem in shranjevanje.

Predlog spremembe 122
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne 
pravice za tako proizvedeno toploto 
prejmejo naprave iz drugih sektorjev, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvodnja toplote s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, in 
toplota, ki se dobavlja za učinkovito 
ogrevanje na daljavo in ustreza 
smernicam o državni pomoči za varovanje 
okolja, bi morali prejemati brezplačne 
pravice, da se zagotovi enaka obravnava
glede na druge proizvajalce toplote, ki jih 
sistem Skupnosti ne zajema.

Or. en

Obrazložitev

Trg toplote je konkurenčen, njegov največji delež, ki ga sestavljajo posamezni kotli na fosilna 
goriva, pa ni zajet v sistemu trgovanja z emisijami. Z napravami je treba ravnati na enak 
način, kot ravna industrija na trgih, kjer se pojavlja tveganje povečevanja emisij CO2, da se 
izogne povečanju emisij v netržnem delu toplotnega trga.
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Predlog spremembe 123
Christian Ehler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam,
poleg tega pa se ne smejo – z izjemo 
najmanj 12 predstavitvenih obratov –
odobriti brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

Or. de

Obrazložitev

Spodbude, ki jih predlaga Komisija, ne zadoščajo za zagotovitev takojšnje izgradnje vsaj 12 
predstavitvenih obratov.

Predlog spremembe 124
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
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sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam,
poleg tega pa se ne smejo – z izjemo 
najmanj 12 predstavitvenih obratov –
odobriti brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da se preskusijo vsi tehnološki pristopi k zajemanju ogljika in vse oblike 
shranjevanja. Zaradi tega je potrebnih 12 predstavitvenih obratov.

Predlog spremembe 125
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
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Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo 
naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence. Če se električna 
energija proizvede s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom iz naprav, ki niso 
proizvajalci električne energije, mora 
podrobna metodologija za izračun 
brezplačnih pravic za toploto, povezano s 
to dobavo električne energije, v celoti 
upoštevati vse prihranke emisij ogljika, 
povezane s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom.

Or. en

Obrazložitev

Pravila o referenčnih vrednostih bi morala zagotoviti, da se koristna izraba emisij ogljika 
zaradi soproizvodnje upošteva v polni meri ter da se soproizvodnja z visokim izkoristkom ne 
nadomesti z nizko učinkovitimi kotli.

Predlog spremembe 126
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za shranjene 
emisije. Proizvajalci električne energije 
lahko prejmejo brezplačne pravice za 
toploto, ki jo proizvedejo s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, če brezplačne pravice 
za tako proizvedeno toploto prejmejo

16) Ne smejo se odobriti brezplačne 
pravice za zajemanje in shranjevanje CO2, 
saj pobuda za to izvira iz pravic, ki jih ni 
treba vrniti za shranjene emisije. 
Proizvajalci električne energije lahko 
prejmejo brezplačne pravice za toploto, ki 
jo proizvedejo s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, kot jo opredeljuje Direktiva 
2004/8/ES, če brezplačne pravice za tako 
proizvedeno toploto prejmejo naprave iz 
drugih sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.
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naprave iz drugih sektorjev, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence.

Or. pl

Obrazložitev

Če bodo dražbe pravic do emisije razširjene na celotni energetski sektor, se bo cena 
električne energije, pridobljene iz fosilnih virov energije, znatno povišala. V državah, v 
katerih energetski sektor temelji na fosilnih virih energije (kot Poljska), državljani in 
gospodarstvo ne bi bili kos posledicam tega.

Predlog spremembe 127
Caroline Lucas

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Glavna dolgoročna pobuda za 
zajemanje in shranjevanje CO2 ter za 
nove tehnologije obnovljivih virov je, da 
ne bo treba vrniti pravic za trajno 
shranjene emisije CO2 iz proizvodnje 
električne energije ali emisije, ki se jim je 
bilo mogoče izogniti. Poleg tega bi za 
pospešitev razvoja prvih komercialnih 
naprav morali uporabiti prihodke iz dražb 
in pravice iz rezerve za nove udeležence, s 
čimer bi finančno zagotovili dodelitev za 
tone CO2, ki so shranjene ali se jim je bilo 
mogoče izogniti, prvim takšnim napravam 
v EU ali kateri koli tretji državi, ki je 
ratificirala prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, če 
obstaja sporazum o delitvi pravic 
intelektualne lastnine za tehnologijo.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi predloga spremembe 4 poročevalke se nove tehnologije obnovljivih virov, ki še 
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niso bile komercialno preizkušene, vključijo v posebni mehanizem financiranja. Z dodatno 
zmogljivostjo 180 GW energije vetra do konca leta 2020 bi se bilo mogoče izogniti 70 % 
emisij od predlaganega cilja zmanjšanja emisij v ETS za 21 %. Podpora novim inovacijam 
velikega obsega na področju obnovljivih virov energije je za zagon tehnologij, ki bodo znatno 
prispevale k doseganju ciljev EU in svetovnih ciljev, dejanska priložnost. (Podčrtane 
spremembe k predlogu spremembe poročevalke).

Predlog spremembe 128
Adam Gierek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Najpomembnejša dolgoročna 
spodbuda za zajemanje in shranjevanje 
CO2 je pomanjkanje pravic, tako da se 
CO2 trajno skladišči . Poleg tega je treba 
prihodke iz dražb uporabiti za razvoj 
dvanajstih novih demonstracijskih 
obratov. Upravljavcem, ki so na novo 
pristopili k sistemu, je treba izdati dodatne 
pravice iz rezerv. Demonstracijski obrati 
morajo biti izbrani z javnim razpisom, ki 
ga objavi Evropska komisija na ravni EU. 
Mehanizem EUza podporo mora biti 
dostopen tudi tretjim državam, ki bodo 
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah.

Or. pl

Obrazložitev

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.
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Predlog spremembe 129
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Naj je proizvedena skupaj z 
električno energijo ali ne, prejme toplota, 
ki se dobavlja za uporabo v industriji, za 
ogrevanje na daljavo ali drugim 
potrošnikom brezplačne pravice v 
razmerju, ki je enako pravicam, 
dodeljenim industrijskim sektorjem. Naj je 
proizvedena skupaj z električno energijo 
ali ne, prejme toplota, ki se dobavlja za 
ogrevanje na daljavo in ustreza 
smernicam o državni pomoči za varovanje 
okolja, 100 % brezplačne pravice, da se 
zagotovi enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote, ki jih sistem 
Skupnosti ne zajema.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnje toplote se ne sme obravnavati naključno znotraj istih določb, ki veljajo za 
proizvodnjo elektrike. To vodi k protislovjem in izkrivljanju konkurence.

Predlog spremembe 130
Chris Davies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Glavna dolgoročna pobuda za 
zajemanje in shranjevanje CO2 je, da ne 
bo treba vrniti pravic za trajno shranjen 
CO2. Poleg tega bi bilo treba za pospešitev 
razvoja predstavitvenih obratov uporabiti 
prihodke iz dražb in 12 takšnim napravam 
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v EU, ki bi izpolnile pogoje na 
vseevropskem razpisu v organizaciji 
Komisije, dodeliti dodatne pravice iz 
rezerve za nove udeležence. Dostop do 
mehanizma pomoči EU bi moral biti 
dostopen tudi za vse tretje države, ki bi 
ratificirale mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem pomoči, ki temelji na ETS, lahko prispeva sredstva, ki jih potrebuje ta nastajajoča 
tehnologija. Financiranje je časovno in količinsko omejeno, omejeno je tudi absolutno število 
projektov. Navesti je treba tudi, da se financiranje dodeli z razpisom/oddajo ponudb in se 
oblikuje tako, da se vanj vključijo vse tri tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika. Za 
zagotovitev politične in javne podpore tretje strani in/ali tretje države ne bi smele biti 
samodejno vključene v 12 predstavitvenih obratov, marveč predmet dodatnega financiranja 
EU.

Predlog spremembe 131
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Potrdila za 125 % pričakovane 
proizvodne količine se morajo izdati 
brezplačno vsaj 12 predstavitvenim 
obratom, opremljenim s tehnologijo za 
zajemanje in shranjevanje ogljika. 
Dodeljena morajo biti dve leti pred 
načrtovanim začetkom proizvodnje in ne 
prej kot leta 2013.

Or. de

Obrazložitev

Zgodnja brezplačna dodelitev bo hitro spodbudila naložbe.
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