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Predlog spremembe 132
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba predvideti 
prehodni sistem, v katerem bi brezplačna 
dodelitev pravic leta 2013 znašala 80 % 
količine, ki je ustrezala deležu vseh emisij 
Skupnosti v celotnem obdobju 2005–2007, 
ki so ga te naprave proizvedle kot del 
skupne letne količine pravic v Skupnosti. 
Nato bi se brezplačne dodelitve vsako leto 
zmanjšale za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve leta 2020.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da bodo vodile trg k 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 za uvoz pravic.

Predlog spremembe 133
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba predvideti 
prehodni sistem, v katerem bi brezplačna 
dodelitev pravic leta 2013 znašala 80 % 
količine, ki je ustrezala deležu vseh emisij 
Skupnosti v celotnem obdobju 2005–2007, 

črtano
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ki so ga te naprave proizvedle kot del 
skupne letne količine pravic v Skupnosti. 
Nato bi se brezplačne dodelitve vsako leto 
zmanjšale za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Za podjetja ne bi smelo veljati sedemletno prehodno obdobje pred kritjem okoljskih stroškov, 
povezanih z njihovimi emisijami CO2.

Predlog spremembe 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba predvideti prehodni 
sistem, v katerem bi brezplačna dodelitev 
pravic leta 2013 znašala 80 % količine, ki 
je ustrezala deležu vseh emisij Skupnosti v 
celotnem obdobju 2005–2007, ki so ga te 
naprave proizvedle kot del skupne letne 
količine pravic v Skupnosti. Nato bi se 
brezplačne dodelitve vsako leto zmanjšale 
za enak znesek do ukinitve brezplačne 
dodelitve leta 2020.

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba predvideti prehodni 
sistem, v katerem bi bile pravice dodeljene 
brezplačno v izvedljivem obsegu na 
podlagi posebnih referenčnih vrednosti za 
panogo.

Or. en

Obrazložitev

Predelovalna industrija je izpostavljena mednarodni konkurenci. Dražba pravic te panoge in 
celotno gospodarstvo izpostavlja tveganjem, hkrati pa ne prispeva k okoljskim ciljem 
direktive. Zgornja meja je postavljena pri 21 % in se bo dosegla z dražbo pravic ali brez nje z 
zmanjšanjem količine pravic. Predelovalna industrija bi morala zato prejeti pravice 
brezplačno na podlagi referenčnih vrednosti, dokler ne bo začel veljati mednarodni 
sporazum, ki bo omogočal enake konkurenčne pogoje med konkurenti na svetovni ravni.
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Predlog spremembe 135
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba predvideti 
prehodni sistem, v katerem bi brezplačna 
dodelitev pravic leta 2013 znašala 80 % 
količine, ki je ustrezala deležu vseh emisij 
Skupnosti v celotnem obdobju 2005–2007, 
ki so ga te naprave proizvedle kot del 
skupne letne količine pravic v Skupnosti. 
Nato bi se brezplačne dodelitve vsako leto 
zmanjšale za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve leta 2020.

(17) Za vse druge panoge, vključene v 
sistem Skupnosti, bodo emisijske pravice v 
celoti prodane na dražbi od leta 2013, če 
se doseže mednarodni sporazum.

Or. en

Obrazložitev

Popolna dražba vseh panog od leta 2013 naprej je najučinkovitejši in najbolj zaželen sistem. 
Ko bo dosežen mednarodni sporazum, ne bo tveganja za povečanje emisji CO2.

Predlog spremembe 136
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba predvideti prehodni 
sistem, v katerem bi brezplačna dodelitev 
pravic leta 2013 znašala 80 % količine, ki 
je ustrezala deležu vseh emisij Skupnosti v 
celotnem obdobju 2005–2007, ki so ga te 
naprave proizvedle kot del skupne letne 
količine pravic v Skupnosti. Nato bi se 
brezplačne dodelitve vsako leto zmanjšale 
za enak znesek do ukinitve brezplačne 

(17) Za druge panoge, vključene v sistem 
Skupnosti, bi bilo treba predvideti prehodni 
sistem, v katerem bi brezplačna dodelitev 
pravic leta 2013 znašala 80 % količine, ki 
je ustrezala deležu vseh emisij Skupnosti v 
celotnem obdobju 2005–2007, ki so ga te 
naprave proizvedle kot del skupne letne 
količine pravic v Skupnosti. Nato bi se 
brezplačne dodelitve vsako leto zmanjšale 
za enak znesek do ukinitve brezplačne 
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dodelitve leta 2020. dodelitve leta 2020. Dokler ne bo sklenjen 
mednarodni sporazum, ki bo izenačil 
konkurenčne pogoje za panoge, vključene 
v sistem trgovanja Skupnosti, mora 
Komisija oceniti, katere panoge so zaradi 
dražb v nesorazmerno slabšem položaju in 
se jih lahko izvzame iz sistema.

Or. en

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 137
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Dokler ne bo mednarodnega 
sporazuma, bi bilo treba predvideti 
drugačen sistem za tiste panoge, ki se 
soočajo z resničnim tveganjem povečanja 
emisij CO2. Da bi takšno tveganje 
preprečili, bi te izpostavljene panoge 
morale dobiti brezplačne pravice v višini
do 80 % svojih povprečnih emisij od leta 
2005 do leta 2007.

Or. en

Obrazložitev

Če ne bo dosežen mednarodni sporazum, smo lahko zaskrbljeni zaradi tveganja povečanja 
emisij CO2. Težko je zbrati dokaze, kako veliko je to tveganje, zaradi previdnosti pa želimo 
dovoliti brezplačno dodelitev (na podlagi referenčnih vrednosti) za izpostavljene panoge. V 
primeru obsežnega mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah bo tveganje za 
povečanje emisij CO2 zaradi dražbe dovoljenj za emisije majhno. Zato bi morala popolna 
dražba postati način dodeljevanja, ko bo tak sporazum sklenjen.
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Predlog spremembe 138
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje
konkurence v Skupnosti. Ta pravila 
morajo upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, 
alternativne proizvodne postopke, 
uporabo biomase, obnovljive vire energije 
ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem 
trgu, se pravice v zvezi s proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev ne dodelijo brezplačno. 
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da bodo lahko vodile trg k podnebju 
prijaznejši potrošnji. Brezplačna dodelitev izkrivlja delovanje tržnega mehanizma, medtem ko 
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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 za uvoz pravic.

Predlog spremembe 139
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila 
morajo upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, 
alternativne proizvodne postopke, 
uporabo biomase, obnovljive vire energije 
ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem 
trgu, se pravice v zvezi s proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev ne dodelijo brezplačno. 
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Sledi zaradi spremembe uvodnih izjav 16 in 17.

Predlog spremembe 140
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(18) Brezplačno dodelitev za naprave v 
izpostavljenih panogah bi morali 
organizirati prek usklajenih pravil 
Skupnosti („referenčnih vrednosti“), da bi 
zmanjšali izkrivljanje konkurence v 
Skupnosti. Ta pravila morajo upoštevati 
najučinkovitejše tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.
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Or. en

Obrazložitev

Uporaba referenčnih vrednosti je pomembna samo v izpostavljenih panogah, saj so samo 
napravam v njih brezplačno dodeljene pravice, opisane v predlogu spremembe uvodne izjave 
17a (novo) istega avtorja.

Predlog spremembe 141
Irena Belohorská

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
zmožnosti, tudi tehnične, za zmanjšanje 
emisij, nadomestke, alternativne 
proizvodne postopke, uporabo biomase, 
obnovljive vire energije ter zajemanje in 
shranjevanje toplogrednih plinov. Ne glede 
na razpoložljivost elektroobločnih peči kot 
alternativega proizvodnega postopka bi 
morala ta usklajena pravila upoštevati 
tudi emisije, povezane z uporabo gorljivih 
odpadnih plinov, kadar se proizvodnji teh 
plinov ni mogoče izogniti v integriranem, 
na rudi temelječem proizvodnem postopku 
za jeklo, zlasti v proizvodnem postopku v 
plavžih, in zagotoviti, da se pravice 
dodelijo brezplačno za proizvodne 
postopke, v katerih ti plini nastajajo. V 
nobenem primeru ne smejo spodbujati 
povečevanja emisij in zagotavljati morajo, 
da se vedno večji del teh pravic ponuja na 
dražbi. Dodelitve je treba določiti pred 
začetkom obdobja trgovanja, da se 
zagotovi pravilno delovanje trga. Ta 
pravila se morajo izogibati tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
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na trgih električne energije ter ogrevanja 
in hlajenja, namenjenih industrijskim 
napravam. Izogibati se morajo tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
med industrijskimi dejavnostmi, ki se 
izvajajo v napravah enega upravljavca, in 
proizvodnjo v zunanjih napravah. Za nove 
udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti kot 
obstoječe naprave, ki prejemajo prehodne 
brezplačne dodelitve, veljajo ista pravila. 
Da bi se izognili izkrivljanju konkurence 
na notranjem trgu, se pravice v zvezi s 
proizvodnjo električne energije s strani 
novih udeležencev ne dodelijo brezplačno. 
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva poročevalkin predlog spremembe 5, vendar zagotavlja 
dodelitev brezplačnih pravic tem plinom, da bi dal pravo spodbudo za trajnostno uporabo, 
namesto da bi odločitev o odpadnih plinih prepustil Komisiji. Predlog spremembe dodaja 
pomemben vidik pristopu referenčnih vrednosti, saj zagotavlja upoštevanje tehničnega 
potenciala za zmanjševanje emisij.

Predlog spremembe 142
Avril Doyle

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
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vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. Usklajena pravila 
lahko upoštevajo tudi emisije, povezane z 
uporabo gorljivih odpadnih plinov, kadar 
se proizvodnji teh odpadnih plinov v 
postopku industrijske proizvodnje ni 
mogoče izogniti; s tega vidika lahko 
pravila določajo brezplačno dodelitev 
pravic upravljavcem naprav za sežiganje 
zadevnih odpadnih plinov ali 
upravljavcem vseh naprav, v katerih ti 
plini nastajajo. V nobenem primeru ne 
smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije ter 
ogrevanja in hlajenja, namenjenih 
industrijskim napravam. Izogibati se 
morajo tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence med industrijskimi 
dejavnostmi, ki se izvajajo v napravah 
enega upravljavca, in proizvodnjo v 
zunanjih napravah. Za nove udeležence, 
ki izvajajo iste dejavnosti kot obstoječe 
naprave, ki prejemajo prehodne brezplačne 
dodelitve, veljajo ista pravila. Da bi se 
izognili izkrivljanju konkurence na 
notranjem trgu, se pravice v zvezi s 
proizvodnjo električne energije s strani 
novih udeležencev ne dodelijo brezplačno. 
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi.

Or. en
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Predlog spremembe 143
Matthias Groote

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. Ne glede na 
razpoložljivost elektroobločnih peči kot 
alternativnega proizvodnega postopka 
lahko ta usklajena pravila upoštevajo tudi 
emisije, povezane z uporabo gorljivih 
odpadnih plinov iz plavžev in koksarn, 
kadar se proizvodnji teh odpadnih plinov 
v proizvodnem postopku za jeklo v plavžih 
in koksarnah ni mogoče izogniti; s tega 
vidika lahko pravila določajo brezplačno 
dodelitev pravic za plavže in koksarne, 
kjer ti plini nastajajo. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
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treba ponuditi na dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Koksarniški plini so neizogibni stranski produkt postopka koksanja. To so emisije iz postopka, 
za katere bi bilo treba brezplačno dodeliti pravice za emisije.

Predlog spremembe 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger
Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 

(18) Dokler ne bo mednarodnega 
sporazuma, ki bo zagotavljal enakopravno 
obravnavo zadevnih panog, je treba
brezplačno dodelitev za naprave 
organizirati prek usklajenih pravil 
Skupnosti („referenčnih vrednosti“, 
značilnih za posamezno panogo), da bi 
zmanjšali izkrivljanje konkurence v 
Skupnosti. Ta pravila morajo temeljiti na 
najučinkovitejših tehnikah in 
tehnologijah na področju toplogrednih 
plinov in energije ter upoštevati zmožnosti, 
tudi tehnične, za zmanjšanje emisij,
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase in obnovljive 
vire energije. V nobenem primeru ne smejo 
spodbujati povečevanja emisij na 
proizvodno enoto. Dodelitve je treba 
določiti pred začetkom obdobja trgovanja, 
da se zagotovi pravilno delovanje trga. Ta 
pravila se morajo izogibati tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
na trgih električne energije in toplote, 
namenjenih industrijskim napravam. Za 
nove udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti 
kot obstoječe naprave, ki prejemajo 
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energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

prehodne brezplačne dodelitve, veljajo ista 
pravila. Da bi se izognili izkrivljanju 
konkurence na notranjem trgu, se pravice v 
zvezi s proizvodnjo električne energije s 
strani novih udeležencev ne dodelijo 
brezplačno. Pravice, ki leta 2020 ostanejo 
prihranjene za nove udeležence, je treba 
ponuditi na dražbi. Komisija se mora pri 
opredeljevanju načel za določanje 
referenčnih vrednosti v posameznih 
panogah posvetovati z zadevnimi 
panogami.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe podpira usklajene referenčne vrednosti, ki jih uvaja poročevalka. Za 
okrepitev tega pristopa so dodana pojasnila:

- referenčne vrednosti se oblikujejo na podlagi najučinkovitejših (vodilnih) tehnik 

- tehnične zmožnosti so bistveno merilo, kot je sedaj določeno v odstavku 3 Priloge III 
sedanje direktive (npr. upoštevanje emisij, povezanih s proizvodnim postopkom)

- zajemanje in ekološko shranjevanje CO2 ni povezano z določanjem referenčnih 
vrednosti

- preprečiti je treba povečanje emisij na proizvodno enoto, hkrati pa omogočiti rast

- posvetovati se je treba z zadevnimi panogami.

Predlog spremembe 145
Nicodim Bulzesc

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti, kot je 
določitev panožnih referenčnih vrednosti 
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konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(a ne da bi se omejili zgolj nanjo), da bi 
zmanjšali izkrivljanje konkurence v 
Skupnosti. Ta pravila morajo jasno 
opredeliti postopek za določanje panožnih 
referenčnih vrednosti, pri tem pa po 
potrebi upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, 
alternativne proizvodne postopke, uporabo 
biomase, obnovljive vire energije ter 
zajemanje in shranjevanje toplogrednih 
plinov. V nobenem primeru ne smejo 
spodbujati povečevanja emisij. Dodelitve 
je treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Tudi za nove udeležence, ki 
izvajajo iste dejavnosti kot obstoječe 
naprave, ki prejemajo prehodne brezplačne 
dodelitve, veljajo ista pravila. Da bi se 
izognili izkrivljanju konkurence na 
notranjem trgu, se pravice v zvezi s 
proizvodnjo električne energije s strani 
novih udeležencev ne dodelijo brezplačno. 
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi. Komisija se mora pri 
opredeljevanju načel za oblikovanje 
referenčnih vrednosti v posameznih 
panogah posvetovati z zadevnimi 
panogami.

Or. en

Obrazložitev

Načela za določanje referenčnih vrednosti je treba opredeliti v dogovoru z zadevnimi 
panogami, pri tem pa upoštevati trenutne emisije in tehnične možnosti za njihovo zmanjšanje 
v posameznih panogah. Za ta postopek so lahko pomembni referenčni dokumenti tehnik z 
uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij (BREF).
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Predlog spremembe 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Izogibati se morajo tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
med industrijskimi dejavnostmi, ki se 
izvajajo v napravah enega upravljavca, in 
proizvodnjo v zunanjih napravah. Za nove 
udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti kot 
obstoječe naprave, ki prejemajo prehodne 
brezplačne dodelitve, veljajo ista pravila. 
Da bi se izognili izkrivljanju konkurence 
na notranjem trgu, se pravice v zvezi s 
proizvodnjo električne energije s strani 
novih udeležencev ne dodelijo brezplačno, 
kar ne velja za električno energijo, ki je 
pridobljena iz recikliranih neizogibnih 
odpadnih plinov in drugih ostankov, ter 
električno energijo, proizvedeno v 
povezavi z industrijsko porabo toplote za 
lastno uporabo upravljavcev naprav.
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Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe je podoben poročevalkinemu predlogu spremembe 5: Zunanje 
izvajanje proizvodnje industrijskih plinov bi utegnilo biti energetsko učinkovitejše. Zato ne bi 
smelo biti nobenega izkrivljanja konkurence. CO2 iz uporabe odpadnih plinov je neločljivo 
povezan z napravami, ki te pline proizvajajo. Dražba bi brez potrebe obremenila te naprave 
in odvrnila od trajnostnega recikliranja odpadnih plinov. Proizvodnja energije in toplote v 
povezavi z industrijskimi postopki ter električna energija, proizvedena iz ostankov, sta okolju 
prijazni rešitvi za oskrbo z energijo za te industrijske postopke.

Predlog spremembe 147
Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila 
morajo upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, 
alternativne proizvodne postopke, uporabo 
biomase, obnovljive vire energije ter 
zajemanje in shranjevanje toplogrednih 
plinov. V nobenem primeru ne smejo 
spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ne glede na 
posebna merila za posamezne industrijske 
panoge morajo ta pravila upoštevati 
najučinkovitejše tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, splošno uporabljane 
alternativne proizvodne postopke, uporabo 
biomase, obnovljive vire energije ter 
zmožnosti za zmanjšanje emisij, vključno 
s tehničnimi zmožnostmi. V nobenem 
primeru ne smejo spodbujati zmanjšanja 
specifičnih emisij. Dodelitve je treba 
določiti na podlagi referenčnih vrednosti, 
da se zagotovi pravilno delovanje trga. Ta 
pravila se morajo izogibati tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
na trgih električne energije in toplote, 
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napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

namenjenih industrijskim napravam. Za 
nove udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti 
kot obstoječe naprave, ki prejemajo 
prehodne brezplačne dodelitve, prav tako 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi. Komisija se za 
namene določanja pravil za oblikovanje 
referenčnih vrednosti v posameznih 
panogah posvetuje z zadevnimi panogami.

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja uporabo referenčnih vrednosti in pomen vprašanj, kot so 
usklajevanje načinov njihovega določanja, ter omogoča, da se upoštevajo značilnosti 
določene panoge hkrati z jasno pobudo za izboljšanje rezultatov in posvetovanje z zadevnimi 
panogami. Alternativni proizvodni postopki se lahko priznajo kot referenčne vrednosti le, če 
se splošno uporabljajo. Sklicevanje na zmožnosti iz Priloge III obstoječe direktive se ohrani 
za pojasnjevanje tehnološkega značaja referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila
morajo upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, 
alternativne proizvodne postopke, uporabo 
biomase, obnovljive vire energije ter
zajemanje in shranjevanje toplogrednih 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ne glede na 
posebna merila za posamezne industrijske 
panoge, morajo ta pravila upoštevati 
najučinkovitejše tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, splošno uporabljane 
alternativne proizvodne postopke, uporabo 
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plinov. V nobenem primeru ne smejo 
spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

biomase, obnovljive vire energije ter 
zmožnosti za zmanjšanje emisij, vključno 
s tehničnimi zmožnostmi. V nobenem 
primeru ne smejo spodbujati zmanjševanja 
specifičnih emisij. Dodelitve je treba 
določiti na podlagi referenčnih vrednosti, 
da se zagotovi pravilno delovanje trga. Ta 
pravila se morajo izogibati tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
na trgih električne energije in toplote, 
namenjenih industrijskim napravam. Za 
nove udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti 
kot obstoječe naprave, ki prejemajo 
prehodne brezplačne dodelitve, prav tako 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi. Komisija se za 
namene določanja pravil za oblikovanje 
referenčnih vrednosti v posameznih 
panogah posvetuje z zadevnimi panogami.

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja uporabo referenčnih vrednosti in pomen vprašanj, kot so 
usklajevanje načinov njihovega določanja, ter omogoča, da se upoštevajo značilnosti 
določene panoge hkrati z jasno pobudo za izboljšanje rezultatov in posvetovanje z zadevnimi 
panogami. Alternativni proizvodni postopki se lahko priznajo kot referenčne vrednosti le, če 
se splošno uporabljajo. Sklicevanje na zmožnosti iz Priloge III obstoječe direktive se ohrani 
za pojasnjevanje tehnološkega značaja referenčnih vrednosti

Predlog spremembe 149
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za (18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
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naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. Pri proizvodnji 
toplote mora sistem EU za trgovanje z 
emisijami zagotoviti, da so vsi proizvajalci 
toplote obravnavani enako, ob tem pa 
upoštevati njihovo razširjenost in 
odvisnost od vremenskih razmer. Treba je 
upoštevati tudi, da se proizvodnja zaradi 
okoljevarstvenega interesa lahko preseli iz 
naprav, ki niso vključene v sistem, v druge 
naprave, in tudi, da je mogoče preprečiti 
selitev proizvodnje v naprave, ki niso 
vključene v sistem, da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence. V nobenem 
primeru ne smejo spodbujati povečevanja 
emisij in zagotavljati morajo, da se vedno 
večji del teh pravic ponuja na dražbi. 
Dodelitve je treba določiti pred začetkom 
obdobja trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

Or. pl

Obrazložitev

Za proizvajalce toplote velikega obsega, ki si prizadevajo izpolniti zahteve sistemov za 
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toploto, je nujnost pokritja stroškov sistema EU za trgovanje z emisijami, vključno s stroški za 
nakup pravic, ki jih je treba upoštevati v ceni za potrošnike, hudo izkrivljanje konkurence. To 
povzroča resno nevarnost, da se bo proizvodnja preselila v manjše in običajno manj 
učinkovite naprave, ki niso nadzorovane, kar bo povzročilo tveganje povečanja emisij CO2 in 
zato tudi dejansko povečanje emisij.

Predlog spremembe 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije, čiste energente, kot je vodik,
ter zajemanje in shranjevanje toplogrednih 
plinov. V nobenem primeru ne smejo 
spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije,
toplote in industrijskih plinov, namenjenih 
industrijskim napravam. Za nove 
udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti kot 
obstoječe naprave, ki prejemajo prehodne 
brezplačne dodelitve, veljajo ista pravila. 
Da bi se izognili izkrivljanju konkurence 
na notranjem trgu, se pravice v zvezi s 
proizvodnjo električne energije s strani 
novih udeležencev ne dodelijo brezplačno. 
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi.
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Or. en

Obrazložitev

Vodik se trenutno razvija za stacionarno (decentralizirana proizvodnja električne energije) in 
nestacionarno uporabo v EU kot čist energent po izboru oblikovalcev politike. Njegova 
uporaba je ekološko zelo upravičena, saj ima primerljive, če ne boljše ocene emisij CO2 v 
celotnem življenjskem ciklu („od izvora do kraja uporabe“) kot druga goriva.

Predlog spremembe 151
Lena Ek

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
vključno s sočasno proizvodnjo toplote in 
energije, nadomestke, alternativne 
proizvodne postopke, uporabo biomase, 
obnovljive vire energije ter zajemanje in 
shranjevanje toplogrednih plinov. V 
nobenem primeru ne smejo spodbujati 
povečevanja emisij in zagotavljati morajo, 
da se vedno večji del teh pravic ponuja na 
dražbi. Dodelitve je treba določiti pred 
začetkom obdobja trgovanja, da se 
zagotovi pravilno delovanje trga. Ta 
pravila se morajo izogibati tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
na trgih električne energije in toplote, 
namenjenih industrijskim napravam. Za 
nove udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti 
kot obstoječe naprave, ki prejemajo 
prehodne brezplačne dodelitve, veljajo ista 
pravila. Da bi se izognili izkrivljanju 
konkurence na notranjem trgu, se pravice v 
zvezi s proizvodnjo električne energije s 
strani novih udeležencev ne dodelijo 
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treba ponuditi na dražbi. brezplačno. Pravice, ki leta 2020 ostanejo 
prihranjene za nove udeležence, je treba 
ponuditi na dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj sočasne proizvodnje toplote in električne energije je začrtani cilj EU. Pravila 
dodelitve bi, skupaj z drugimi navedenimi tehnologijami, morala zagotoviti, da je trgovanje z 
emisijami usmerjeno v razvoj tehnologij z večjim potencialom za zmanjšanje emisij CO2, 
predvsem sočasne proizvodnje toplote in električne energije. Ta predlog spremembe besedilo 
usklajuje z drugimi določbami v predlogu, ki se nanašajo na sočasno proizvodnjo toplote in 
energije.

Predlog spremembe 152
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije, 
industrijske toplote in plina, namenjenih 
industrijskim napravam. Za nove 
udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti kot 
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prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.  

obstoječe naprave, ki prejemajo prehodne 
brezplačne dodelitve, veljajo ista pravila. 
Da bi se izognili izkrivljanju konkurence 
na notranjem trgu, se pravice v zvezi s 
proizvodnjo električne energije s strani 
novih udeležencev ne dodelijo brezplačno. 
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi.   

Or. fr

Obrazložitev

Zajeti je treba vse storitve.

Predlog spremembe 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
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iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila, razen za električno 
energijo, proizvedeno iz ostankov plinov, 
pridobljenih v proizvodnih postopkih. Da 
bi se izognili izkrivljanju konkurence na 
notranjem trgu, se pravice v zvezi s 
proizvodnjo električne energije s strani 
novih udeležencev ne dodelijo brezplačno. 
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi.

Or. pl

Obrazložitev

Ostanke plinov, pridobljene v proizvodnih postopkih, je treba uporabiti takoj, ko se 
proizvedejo. Da se zagotovi učinkovito recikliranje, je pri njihovi uporabi potrebna kar 
največja prilagodljivost. Uporaba ostankov plinov, pridobljenih v proizvodnih postopkih, za 
proizvajanje električne energije pomaga pri ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2.
Električna energija, proizvedena na ta način, se ne sme ponuditi na dražbi.

Predlog spremembe 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila 
morajo upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, 
alternativne proizvodne postopke, uporabo 
biomase, obnovljive vire energije ter 
zajemanje in shranjevanje toplogrednih 
plinov. V nobenem primeru ne smejo
spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Brez poseganja v 
merila, ki so značilna za panogo, morajo
ta pravila upoštevati najučinkovitejše 
tehnologije na področju toplogrednih 
plinov in energije, nadomestke, splošno 
uporabljane alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter morebitno vključitev 
zmožnosti, tudi tehničnih, za zmanjšanje 
emisij. Ta pravila morajo spodbujati 
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teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

zmanjševanje specifičnih emisij. 
Dodelitve, ki temeljijo na referenčnih 
vrednostih, je treba določiti, da se zagotovi 
pravilno delovanje trga. Ta pravila se 
morajo izogibati tudi neupravičenemu 
izkrivljanju konkurence na trgih električne 
energije in toplote, namenjenih 
industrijskim napravam. Za nove 
udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti kot 
obstoječe naprave, ki prejemajo prehodne 
brezplačne dodelitve, morajo veljati ista 
pravila. Da bi se izognili izkrivljanju 
konkurence na notranjem trgu, se pravice v 
zvezi s proizvodnjo električne energije s 
strani novih udeležencev ne dodelijo 
brezplačno, z izjemo električne energije, ki 
je proizvedena iz odpadnih plinov iz 
industrijskih proizvodnih postopkov.
Pravice, ki leta 2020 ostanejo prihranjene 
za nove udeležence, je treba ponuditi na 
dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih postopkov je treba uporabiti takoj, ko nastanejo. Pri uporabi 
teh plinov je treba omogočiti maksimalno prožnost, da se zagotovi njihovo učinkovito 
predelavo. Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih postopkov za proizvodnjo električne 
energije prispeva k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. Električna energija, 
proizvedena v takšnih posebnih okoliščinah, bi morala biti izvzeta iz dražbe.

Predlog spremembe 155
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
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upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. Upoštevati morajo 
tudi postopno izboljšanje učinkovitosti 
glede emisij CO2 zaradi tehnološkega 
razvoja v teku časa. V nobenem primeru
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

Or. el

Obrazložitev

Tehnologije se v teku časa spreminjajo in izboljšujejo, zato je treba pri referenčnih kazalnikih 
ta razvoj upoštevati

Predlog spremembe 156
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 

(18) Dokler ne bo sprejet mednarodni 
sporazum, ki bo zagotovil enakopravno 
obravnavo zadevnih panog, je treba
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vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

brezplačno dodelitev za naprave 
organizirati prek usklajenih pravil 
Skupnosti („referenčnih vrednosti““), da bi 
zmanjšali izkrivljanje konkurence v 
Skupnosti. Ta pravila morajo upoštevati 
najučinkovitejše tehnologije na področju 
toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo, da se beseda „prehodno“ nanaša na dejstvo, da ni mednarodnega sporazuma, ki bi 
zagotavljal enake konkurenčne pogoje (da se prepreči povečanje emisij CO2).
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Predlog spremembe 157
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati obseg ponovnega pogozdovanja 
ter najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije 
(najboljša razpoložljiva tehnologija), 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

Or. pl

Obrazložitev

Najboljši in najnaravnejši način boja proti podnebnim spremembam je ponovno 
pogozdovanje in urejanje pašnikov, da se zajame CO2. Uporaba najboljše razpoložljive 
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tehnologije je bistvena za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 158
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
nadomestke, alternativne proizvodne 
postopke, uporabo biomase, obnovljive 
vire energije ter zajemanje in shranjevanje 
toplogrednih plinov. V nobenem primeru 
ne smejo spodbujati povečevanja emisij in 
zagotavljati morajo, da se vedno večji del 
teh pravic ponuja na dražbi. Dodelitve je 
treba določiti pred začetkom obdobja 
trgovanja, da se zagotovi pravilno 
delovanje trga. Ta pravila se morajo 
izogibati tudi neupravičenemu izkrivljanju 
konkurence na trgih električne energije in 
toplote, namenjenih industrijskim 
napravam. Za nove udeležence, ki izvajajo 
iste dejavnosti kot obstoječe naprave, ki 
prejemajo prehodne brezplačne dodelitve, 
veljajo ista pravila. Da bi se izognili 
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, 
se pravice v zvezi s proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev ne 
dodelijo brezplačno. Pravice, ki leta 2020 
ostanejo prihranjene za nove udeležence, je 
treba ponuditi na dražbi.

(18) Prehodno brezplačno dodelitev za 
naprave bi morali organizirati prek 
usklajenih pravil Skupnosti („referenčnih 
vrednosti“), da bi zmanjšali izkrivljanje 
konkurence v Skupnosti. Ta pravila morajo 
upoštevati najučinkovitejše tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energije, 
vključno s sočasno proizvodnjo toplote in 
energije, nadomestke, alternativne 
proizvodne postopke, uporabo biomase, 
obnovljive vire energije ter zajemanje in 
shranjevanje toplogrednih plinov. V 
nobenem primeru ne smejo spodbujati 
povečevanja emisij in zagotavljati morajo, 
da se vedno večji del teh pravic ponuja na 
dražbi. Dodelitve je treba določiti pred 
začetkom obdobja trgovanja, da se 
zagotovi pravilno delovanje trga. Ta 
pravila se morajo izogibati tudi 
neupravičenemu izkrivljanju konkurence 
na trgih električne energije in toplote, 
namenjenih industrijskim napravam. Za 
nove udeležence, ki izvajajo iste dejavnosti 
kot obstoječe naprave, ki prejemajo 
prehodne brezplačne dodelitve, veljajo ista 
pravila. Da bi se izognili izkrivljanju 
konkurence na notranjem trgu, se pravice v 
zvezi s proizvodnjo električne energije s 
strani novih udeležencev ne dodelijo 
brezplačno. Pravice, ki leta 2020 ostanejo 
prihranjene za nove udeležence, je treba 
ponuditi na dražbi.

Or. en
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Obrazložitev

Razvoj sočasne proizvodnje toplote in električne energije je začrtani cilj EU. Pravila 
dodelitve bi, skupaj z drugimi navedenimi tehnologijami, morala zagotoviti, da je trgovanje z 
emisijami usmerjeno v razvoj tehnologij z večjim zmožnostmi za zmanjšanje emisij CO2, 
predvsem sočasne proizvodnje toplote in električne energije

Predlog spremembe 159
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 

(19) Če druge razvite države in drugi veliki 
onesnaževalci, ki izpuščajo toplogredne 
pline, ne bodo sodelovali pri tem 
mednarodnem sporazumu, bi lahko to 
vodilo v povečanje emisij toplogrednih 
plinov v tretjih državah, kjer industrija ne 
bi bila izpostavljena enakim omejitvam 
emisij CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
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ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. pl

Obrazložitev

Prav gotovo bo prišlo do pojava, poznanega kot povečanje emisij CO2 („carbon leakage“), ki 
je zgolj normalen odziv trga na določbe, ki ne ustrezajo gospodarskim razmeram v Skupnosti. 
Povzročil bo dodatne hude gospodarske težave zaradi hitro se povečujočih finančnih in 
upravnih obremenitev gospodarstev držav članic. Vendar je centralizirana prerazporeditev 
pravic za emisije kot prizadevanje za podporo izbranih panog neučinkovit mehanizem, ki je 
škodljiv s stališča tržnega gospodarstva.

Predlog spremembe 160
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
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Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 
ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo za panoge 
ali dele panog, ki bodo izpolnili ustrezna 
merila, uporabila načelo brezplačne 
dodelitve na podlagi pravnih določb, 
usklajenih na ravni Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Tudi tukaj je pristop referenčnih vrednosti na podlagi najboljše razpoložljive tehnologije 
najučinkovitejša in najcenejša rešitev.

Predlog spremembe 161
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
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državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij 
CO2 ni mogoče preprečiti na drug način, 
ter pri katerih je električna energija velik 
del proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
Če še ni sklenjen mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, ki vodi do 
obveznega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, primerljiv s tistimi iz EU, v 
državah, ki predstavljajo kritično maso 
proizvodnje v panogi, vključeni v sistem 
EU trgovanja z emisijami, za katero ne 
velja brezplačna dodelitev, bo treba 
preprečiti, da bi emisije toplogrednih 
plinov, ki nastajajo zunaj Skupnosti, 
škodovale ukrepom Skupnosti, ker bi 
privedle do povečanja emisij CO2. 
Določbe v ta namen je treba sprejeti in 
uporabljati za uvoz blaga, ki bi drugače 
škodovalo tem ukrepom. Določbe morajo 
biti pri svojem delovanju nepristranske. 
Da bi se pripravili za tak splet dogodkov, 
ki bi lahko ogrozil okoljsko celovitost in 
pozitivni učinek ukrepov Skupnosti, bi bilo 
treba za uvoz blaga, ki porabi veliko 
energije, v Skupnost vzpostaviti učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, in sicer z 
zahtevo za uvoz pravic. Opredelitev teh 
panog in delov panog ter potrebnih 
ukrepov bo ponovno ocenjena, da se 
zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Te določbe morajo 
uporabljati zahteve do uvoznikov blaga, 
podobne zahtevam, ki se uporabljajo za 
naprave znotraj EU, ki nimajo brezplačne 
dodelitve in so dokazano izpostavljene 
velikemu tveganju povečanja emisij CO2
ali mednarodni konkurenci iz tretjih 
držav, za katere ne veljajo zavezujoči in 
preverljivi ukrepi za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v kontekstu 
mednarodnega okvira podnebne politike 
po letu 2012.

Or. en
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Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da bodo lahko vodile trg k ponebju 
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 za uvoz pravic.

Predlog spremembe 162
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo.
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Opredelitev teh izpostavljenih panog in 
delov panog bo ponovno ocenjena, da se 
zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Specifičnim panogam ali 
delom panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganje povečanja emisij CO2
obstaja, ter pri katerih je električna energija 
velik del proizvodnih stroškov in se 
proizvaja učinkovito, se lahko dodeli do 
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utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

80 % brezplačnih pravic, da se upošteva 
poraba električne energije v proizvodnem 
procesu, ne da bi se zato spremenila 
skupna količina pravic.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev, katere panoge ali deli panog so upravičeni do brezplačne dodelitve, če ne bo 
dosežen mednarodni sporazum, je treba pregledati, da se prepreči prekomerna kompenzacija. 
Izpostavljene energetsko intenzivne panoge se lahko odškodujejo prek brezplačne dodelitve za 
svojo porabo električne energije, da bi se panoge z visokimi neposrednimi stroški in panoge z 
visokimi posrednimi stroški obravnavale enako. Vendar jim pravice ne bodo brezplačno 
dodeljene za vse neposredne emisije, saj bi panoge morale tudi delati na dekarbonizaciji.

Predlog spremembe 163
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2 C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju, saj so države iz Priloge I Kjotskega 
protokola podpisale, da bodo zmanjšale 
emisije toplogrednih plinov za 25 do 40 % 
do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. Da 
bi ohranila vodstvo v skupini držav iz 
Priloge I, bo EU morala zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v zgornjem delu tega 
razpona. Če druge razvite države in drugi 
veliki onesnaževalci, ki izpuščajo 
toplogredne pline, ne bodo sodelovali pri 
tem mednarodnem sporazumu, bi lahko to 
vodilo v povečanje emisij toplogrednih 
plinov naprav, ki izpuščajo več emisij 
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in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

CO2, v tretjih državah, kjer industrija ne bi 
bila izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Komisija mora podpreti vzpostavljanje 
splošnih panožnih sporazumov, kjer pa ne 
bo mogoče, se mora Skupnost s tveganjem 
povečanja emisij CO2 soočiti tako, da bo 
brezplačno dodelila pravice (do 100 %) 
delom panog ali napravam, ki bodo 
izpolnile ustrezna merila. Opredelitev teh 
delov panog in naprav ter potrebnih 
ukrepov bo ponovno ocenjena, da se 
zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične dele panog in 
naprave, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2 
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. en

Predlog spremembe 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
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države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. Ker 
je zelo verjetno, da bo Skupnost prizadela 
znatna izguba tržnega deleža zaradi 
naprav zunaj Skupnosti, za katere ne 
veljajo podobni ukrepi za omejitev stopnje 
emisij, mora direktiva vsebovati prilogo s 
seznamom energetsko intenzivnih 
industrijskih panog, ki so izpostavljene 
tveganju povečanja emisij CO2. Skupnost 
bo še naprej brezplačno dodeljevala vse
pravice panogam ali delom panog, ki bodo 
izpolnili ustrezna merila glede tveganja 
povečanja emisij CO2. Opredelitev teh 
panog in delov panog ter potrebnih 
ukrepov bo ponovno ocenjena, da se 
zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije.

Or. pl

Obrazložitev

Seznam panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, bo zagotovil preglednost in 
pravno varnost. V primerih, ko se ugotovi tveganje povečanja emisij CO2, bo dodelitev 
temeljila na referenčnih vrednostih in bo brezplačna za vse pravice do emisij, določene s temi 
referenčnimi vrednostmi.
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Predlog spremembe 165
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. Ob 
upoštevanju možnosti občutne izgube 
tržnih deležev za obrate zunaj Skupnosti, 
ki ne izvajajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij, bi bilo treba tej 
direktivi kot prilogo dodati seznam 
energetsko intenzivnih industrijskih 
panog, ki bi utegnile prispevati k 
povečanju emisij CO2. Skupnost bo še 
naprej brezplačno dodeljevala vse pravice 
(do 100 %) panogam ali delom panog, ki 
bodo izpolnili ustrezna merila glede 
izpostavljenosti tveganju povečanja emisij 
CO2. Opredelitev teh panog in delov panog 
ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
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ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. de

Obrazložitev

Uvedba seznama panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, bo zagotovila 
jasnost in večjo pravno varnost. V primerih, ko bo ugotovljeno dejansko tveganje povečanja 
emisij CO2, je treba pravice dodeljevati na podlagi referenčnih vrednosti, vendar mora biti ta 
dodelitev 100-odstotno brezplačna.

Predlog spremembe 166
Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. V ta namen bi 
morala Skupnost v največji meri in na 
ustreznih ravneh spodbujati nov 
mednarodni sporazum o zmanjšanju 
emisij na podlagi načela „ena oseba, ena 
emisija“. Če druge razvite države in drugi 
veliki onesnaževalci, ki izpuščajo 
toplogredne pline, ne bodo sodelovali pri 
tem mednarodnem sporazumu, bi lahko to 
vodilo v povečanje emisij toplogrednih 
plinov v tretjih državah, kjer industrija ne 
bi bila izpostavljena enakim omejitvam 
emisij CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
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emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2  soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnili ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. en

Predlog spremembe 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
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intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

intenzivnim panogam in delom panog ter 
delom naprav, ki so v lasti in/ali jih 
upravljajo tretje stranke, vključno z 
dobavo toplote ali industrijskih plinov tem 
napravam, v Skupnosti, izpostavljenim 
mednarodni konkurenci, povzročilo 
gospodarsko škodo. To bi lahko preprečilo 
okoljsko celovitost in pozitivni učinek 
ukrepov Skupnosti. Skupnost se bo s 
tveganjem povečanja emisij CO2 soočila 
tako, da bo brezplačno dodelila pravice (do 
100 %) panogam ali delom panog, ki bodo 
izpolnili ustrezna merila. Opredelitev teh 
panog in delov panog ter potrebnih 
ukrepov bo ponovno ocenjena, da se 
zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti motnjam na notranjem trgu, nastalim zaradi dodelitve pravic, ki bi 
povzročila premik v proizvodnji od industrijskih panog, specializiranih za proizvodnjo 
industrijskih plinov, k potrošnikom teh plinov, kar bi privedlo do povečanja emisij CO2.
Motnje obstoječih načinov proizvodnje industrijskih plinov na energetsko učinkovit način bi 
lahko imele škodljiv učinek.
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Predlog spremembe 168
Nicodim Bulzesc

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 in gospodarsko škodo soočila 
tako, da bo brezplačno dodelila pravice (do 
100 %) panogam ali delom panog, ki bodo 
izpolnili ustrezna merila. Opredelitev teh 
panog in delov panog ter potrebnih 
ukrepov bo ponovno ocenjena, da se 
zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog direktive je trenutno oblikovan tako, da blaži negativne okoljske posledice, povezane 
z dražbo v primeru, da se ne sklene mednarodni sporazum, vendar širše ne obravnava 
negativnih gospodarskih posledic, ki bi nastale, če mednarodni sporazum ne bi oblikoval 
enakih konkurenčnih pogojev za podjetja v konkurenčnih državah.

Predlog spremembe 169
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo sprejela 
ustrezne ukrepe za panoge ali dele panog, 
ki bodo izpolnili ustrezna merila. 
Opredelitev teh panog in delov panog ter 
potrebnih ukrepov bo ponovno ocenjena, 
da se zagotovi izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
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katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic. 

katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic. 

Or. en

Obrazložitev

Dodelitev 100-odstotno brezplačnih pravic energetsko intenzivnim industrijskim panogam, ki 
sodijo med največje povzročiteljice toplogrednih plinov, ni primerno. Te industrijske panoge 
bi morale za svoje dejavnosti plačati okoljske stroške tako kot druga podjetja in panoge, da se 
prepreči umetno izkrivljanje med dejavnostmi v ali izven sistema brezplačnih kvot.
Mednarodno konkurenčnost se lahko rešuje z uporabo drugih ukrepov, kot so mejne davčne 
izravnave ali zahteva, da se uvoz iz držav, ki niso članice konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, vključi v sistem trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 170
Antonio De Blasio

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
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in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi predvidljivost na 
eni strani, in izvajanje ukrepa, ko je to 
potrebno, ter prepreči prekomerna 
kompenzacija, na drugi. Za specifične 
panoge ali dele panog, za katere se lahko 
ustrezno utemelji, da tveganja povečanja 
emisij CO2 ni mogoče preprečiti na drug 
način, ter pri katerih je električna energija 
velik del proizvodnih stroškov in se 
proizvaja učinkovito, se lahko pri izvajanju 
ukrepa upošteva poraba električne energije 
v proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. hu

Predlog spremembe 171
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 

(19) Skupnost bo še naprej vodila 
pogajanja o ambicioznem mednarodnem 
sporazumu, ki bi dosegel cilj omejitve 
zvišanja globalne temperature za 2°C, pri 
čemer jo spodbuja napredek, dosežen na 
Baliju v smeri tega cilja. Če druge razvite 
države in drugi veliki onesnaževalci, ki 
izpuščajo toplogredne pline, ne bodo 
sodelovali pri tem mednarodnem 
sporazumu, bi lahko to vodilo v povečanje 
emisij toplogrednih plinov v tretjih 
državah, kjer industrija ne bi bila 
izpostavljena enakim omejitvam emisij 
CO2, in hkrati nekaterim energetsko 
intenzivnim panogam in delom panog 
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Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnile ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ponovno 
ocenjena, da se zagotovi izvajanje ukrepa, 
ko je to potrebno, in prepreči prekomerna 
kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Skupnosti, izpostavljenim mednarodni 
konkurenci, povzročilo gospodarsko škodo. 
To bi lahko preprečilo okoljsko celovitost 
in pozitivni učinek ukrepov Skupnosti. 
Skupnost se bo s tveganjem povečanja 
emisij CO2 soočila tako, da bo brezplačno 
dodelila pravice (do 100 %) panogam ali 
delom panog, ki bodo izpolnili ustrezna 
merila. Opredelitev teh panog in delov 
panog ter potrebnih ukrepov bo ocenjena 
pred 30. decembrom 2009, da se zagotovi 
izvajanje ukrepa, ko je to potrebno, in 
prepreči prekomerna kompenzacija. Za 
specifične panoge ali dele panog, za katere 
se lahko ustrezno utemelji, da tveganja 
povečanja emisij CO2 ni mogoče preprečiti 
na drug način, ter pri katerih je električna 
energija velik del proizvodnih stroškov in 
se proizvaja učinkovito, se lahko pri 
izvajanju ukrepa upošteva poraba 
električne energije v proizvodnem procesu, 
ne da bi se zato spremenila skupna količina 
pravic.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da industrijske panoge pravočasno vedo, ali bo zanje veljala dražba pravic, da 
bi lahko opravile prave naložbe.

Predlog spremembe 172
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Panoge bodo morale same predložiti 
dokaze, da so izpolnile merila za izvzetje 
pred 30. junijem 2009, da bi lahko 
Komisija opravila oceno decembra 2009.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da industrijske panoge pravočasno vedo, ali bo zanje veljala dražba pravic, da 
bi lahko opravile prave naložbe.

Predlog spremembe 173
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat 
mednarodnih pogajanj predložiti poročilo 
skupaj z vsemi ustreznimi predlogi. V 
zvezi s tem mora Komisija najpozneje do 
30. junija 2010 ugotoviti, pri katerih 
energetsko intenzivnih industrijskih 
panogah ali delih panog bi lahko prišlo do 
povečanja emisij CO2. Njena analiza 
mora temeljiti na oceni, v kolikšni meri se 
strošek potrebnih pravic ne more prenesti 
na cene proizvodov brez velikih izgub 
tržnih deležev naprav zunaj Skupnosti, ki 
ne sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi 
morali biti v skladu z načeli Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah (UNFCCC), 

(20) Da bi zagotovili učinkovito delovanje 
evropskega trga pravic do emisij in da 
evropske omejitve ne bi spodbudile 
industrije k selitvi v države, kjer okoljske 
omejitve niso tako stroge – kar bi 
preprečilo zmanjšanje svetovnih emisij –, 
je treba za energetsko intenzivne panoge 
in dele panog vzpostaviti učinkovit sistem, 
ki bo omogočal, da se bodo naprave 
Skupnosti in tretjih držav uvrstile na 
primerljivo raven, na primer z uvedbo 
zahtev za uvoznike, primerljivih s tistimi, 
ki veljajo za naprave v EU, z obveznim 
vračilom pravic. Takšna ureditev se bo 
uporabljala samo za države, ki po 
sprejetju mednarodnega sporazuma za 
države v razvoju ne bodo sprejele 
obveznosti, primerljive z obveznostmi EU 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ali za hitro razvijajoče se države ne 
bodo vzpostavile ustreznih merljivih, 
sporočljivih in preverljivih novih ukrepov 
v skladu s časovnim načrtom, sprejetim na 
konferenci na Baliju. Komisija bo 
naredila seznam panog, izpostavljenih 
tveganju povečanja emisij CO2, pri čemer 
bo uporabila zelo natančna merila, na 
podlagi katerih bo lahko preverila, da je 
tveganje povečanja emisij CO2 pravilno 
ocenjeno in preprečila vsakršno 
prekomerno kompenzacijo. Mehanizem za 
prilagajanje na mejah mora biti primerljiv 
z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
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zlasti z načelom skupne, vendar različne 
odgovornosti ter ustreznih zmožnosti, ob 
upoštevanju posebnega položaja najmanj 
razvitih držav. Prav tako bi morali biti v 
skladu z mednarodnimi obveznostmi 
Skupnosti, vključno s Sporazumom STO.

zlasti v zvezi s Svetovno trgovinsko 
organizacijo.

Or. fr

Obrazložitev

EU mora pojasniti državam, ki nasprotujejo vsakršnemu mednarodnemu sporazumu, da bo 
zavrnitev ratifikacije takšnega sporazuma prizadela uvoznike njihovih proizvodov v Evropo.

Predlog spremembe 174
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se posvetovati 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se posvetovati 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij.
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visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

Or. en

Obrazložitev

Energetsko intenzivne panoge, pri katerih je večje tveganje povečanja emisij CO2, so bile že
obravnavane v predlogu spremembe uvodne izjave 17a (novo) istega avtorja.

Predlog spremembe 175
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija mora zato najpozneje do junija 
2011 proučiti stanje in se posvetovati z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 

Komisija mora zato najpozneje do junija 
2010 proučiti stanje in se posvetovati z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2009
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
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Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. 

Or. de

Obrazložitev

Z uvedbo sistema referenčnih vrednosti se bo zmanjšalo tveganje za povečanje emisij, Vendar 
ni jasno, zakaj naj bi se referenčne vrednosti določile šele sredi leta 2010, saj bo to le 
zadržalo potrebne naložbe. Eno leto bi moralo biti dovolj, da se Komisija odloči.

Predlog spremembe 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 

(20) Komisija bo zato najpozneje do junija 
2011 proučila stanje in se posvetovala z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
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partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali 
delih panog bi lahko prišlo do povečanja 
emisij CO2. Njena analiza mora temeljiti 
na oceni, v kolikšni meri se strošek 
potrebnih pravic ne more prenesti na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za 
izravnavanje ogljika, da bi se lahko 
naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložila analitično poročilo, ki bo 
ocenilo razmere, zlasti glede energetsko 
intenzivnih panog, ki so izpostavljene 
tveganju povečanja emisij CO2. Temu 
poročilu je treba priložiti ustrezne 
predloge o določitvi deleža omejitev glede 
emisij, ki se dodelijo brezplačno, in tudi o 
učinkovitem sistemu za izravnavanje, da 
bi se lahko naprave Skupnosti in tretjih 
držav z visokim tveganjem povečanja
emisij CO2 uvrstilo na primerljivo raven. 
Takšen sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

Or. pl

Obrazložitev

Ocena bo pokrivala vse panoge, zlasti pa ogrožene. Sistem za izravnavanje emisij se bo 
uporabljal kot podpora glavnim ukrepom. Tak sistem za izravnavanje se lahko uporabi tudi za 
izvoz.
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Predlog spremembe 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se posvetovati 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali 
delih panog bi lahko prišlo do povečanja 
emisij CO2. Njena analiza mora temeljiti 
na oceni, v kolikšni meri se strošek 
potrebnih pravic ne more prenesti na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za 
izravnavanje ogljika, da bi se lahko 
naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se posvetovati 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti analitično poročilo z oceno 
razmer, zlasti za energetsko intenzivne 
panoge, kjer obstaja občutno tveganje 
povečanja emisij CO2. Temu poročilu je 
treba priložiti primerne predloge, ki lahko 
vključujejo prilagoditev deleža pravic, 
prejetih brezplačno, kot dodaten ukrep pa 
učinkovit sistem za izravnavanje ogljika, 
da bi se lahko naprave Skupnosti in tretjih 
držav z visokim tveganjem povečanja 
emisij CO2 uvrstilo na primerljivo raven. 
Takšen sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic, urejal pa 
bi lahko tudi izvoz. Vsi sprejeti ukrepi bi 
morali biti v skladu z načeli Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah (UNFCCC), zlasti 
z načelom skupne, vendar različne 
odgovornosti ter ustreznih zmožnosti, ob 
upoštevanju posebnega položaja najmanj 
razvitih držav. Prav tako bi morali biti v 
skladu z mednarodnimi obveznostmi 
Skupnosti, vključno s Sporazumom STO.
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obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

Or. en

Obrazložitev

Ocenijo se vse panoge, zlasti pa izpostavljene panoge. Pojasniti je treba tudi, da se bodo 
sistemi za izravnavanje ogljika uporabljali dopolnilno, poleg drugih primarnih ukrepov.
Pripraviti bo treba tudi predloge za spoprijem s povečanimi obremenitvami, na primer 
večjimi stroški zaradi visokih cen električne energije.

Predlog spremembe 178
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2010 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija obenem ugotoviti, pri katerih 
energetsko intenzivnih industrijskih delih 
panog ali napravah bi lahko prišlo do 
povečanja emisij CO2. Njena analiza mora 
temeljiti na oceni, v kolikšni meri se 
povečan strošek potrebnih pravic ne more 
prenesti na cene proizvodov zgolj zaradi 
določb te direktive brez velikih izgub 
tržnih deležev naprav zunaj Skupnosti, ki 
ne sprejemajo primerljivih ukrepov za
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
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sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.

Or. en

Predlog spremembe 179
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na 
oceni, v kolikšni meri se strošek potrebnih 
pravic ne more prenesti na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2010 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija v besedilu te direktive navesti, 
pri katerih energetsko intenzivnih 
industrijskih panogah ali delih panog bi 
lahko prišlo do povečanja emisij CO2. 
Bistveno je, da se ta seznam lahko 
dopolni, tako da se do najpozneje 
30. junija 2009 navede vse industrijske 
panoge ali dele panog, kjer obstaja takšno 
tveganje. Seznam se lahko kasneje 
spremeni ali dopolni, da se – na podlagi 
istih meril – upoštevajo učinki sprememb 
na svetovni ravni. Komisija mora v svoji 
analizi oceniti, kakšne so težave pri 
prenosu stroškov potrebnih pravic na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
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vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.

deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO. Primerljive 
obveznosti, ki so jih sprejele razvite 
države, in prispevki držav v razvoju, zlasti 
gospodarsko najbolj naprednih, morajo 
biti merljive, preverljive in sporočljive. 
Metode merjenja in preverjanja morajo 
biti priznane na mednarodni ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na to, da je sklenitev mednarodnega sporazuma predvidena decembra 2009, se s 
preučitvijo določb Skupnosti ne sme zavlačevati do leta 2011. Za zagotovitev varnih naložb je 
treba čim prej opredeliti panoge, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2. Obstajati 
mora možnost posodobitve seznama, da bi se upoštevala vsa pomembnejša dogajanja na 
svetovni ravni v zvezi s podnebnimi spremembami. Posodobitev bi se lahko izvedla tudi 
enostransko na evropski ravni v primeru, da se stanje na mednarodni ravni ne bi dosti 
spremenilo.
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Predlog spremembe 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na 
oceni, v kolikšni meri se strošek potrebnih 
pravic ne more prenesti na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2010 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija v besedilu te direktive navesti, 
pri katerih energetsko intenzivnih 
industrijskih panogah ali delih panog bi 
lahko prišlo do povečanja emisij CO2. 
Bistveno je, da se ta seznam lahko 
dopolni, tako da se do najpozneje 
30. junija 2009 navede vse industrijske 
panoge ali dele panog, kjer obstaja takšno 
tveganje. Seznam se lahko kasneje 
spremeni ali dopolni, da se – na podlagi 
istih meril – upoštevajo učinki sprememb 
na svetovni ravni. Komisija mora v svoji 
analizi oceniti, kakšne so težave pri 
prenosu stroškov potrebnih pravic na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav zunaj Skupnosti, ki ne 
sprejemajo primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje emisij. Energetsko intenzivne 
industrijske panoge, pri katerih je bilo 
ugotovljeno visoko tveganje povečanja 
emisij CO2, bi lahko prejele večjo količino 
brezplačno dodeljenih pravic ali pa bi se 
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
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skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO. 

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev varnih naložb je treba čim prej opredeliti panoge, ki so izpostavljene tveganju 
povečanja emisij CO2. Zato je treba v direktivo vključiti sklepe študij, ki jih je opravil GD za 
podjetništvo. Popoln seznam mora biti pripravljen do 30. junija 2009.

Predlog spremembe 181
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
januarja 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Zahteva za 
uvoz pravic bi lahko za uvoznike pomenila
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, kar 
zadeva vračilo pravic. Sistem bi moral biti 
v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
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visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.

Or. en

Obrazložitev

Cene ogljika morajo biti vključene v proizvode v celoti, da bodo lahko vodile trg k 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 za uvoz pravic.

Predlog spremembe 182
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2010 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. decembra 
2009 ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
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panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic ali tarifo 
v okviru STO na uvoz podnebju 
neprijaznih proizvodov. Komisija bi 
morala preučiti možnosti za take ukrepe 
do julija 2009. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.

Or. en

Obrazložitev

Da bi industrijske panoge lahko izvedle naložbe, potrebne za prilagoditev na sistem trgovanja 
z emisijami, je pomembno, da čimprej zvedo za specifične posledice tega sistema za svojo 
panogo.
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Predlog spremembe 183
Antonio De Blasio

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
septembra 2009 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. septembra 
2009 ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.



AM\733252SL.doc 63/92 PE409.584v01-00

SL

Or. hu

Predlog spremembe 184
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2010 proučiti stanje in se 
posvetovati z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji ter glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do septembra 2009
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
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bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

Or. en

Predlog spremembe 185
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija mora zato najpozneje do junija 
2011 proučiti stanje in se posvetovati z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 

Komisija mora zato najpozneje do junija 
2011 proučiti stanje in se posvetovati z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko 
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
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(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Treba je 
ustrezno upoštevati vprašanje 
zagotavljanja zalog surovin za Evropsko 
skupnost, zlasti surovin, ki jih evropskim 
industrijskim podjetjem primanjkuje. 
Surovine so pomemben dejavnik 
uspešnega gospodarskega razvoja 
Skupnosti, zato je dolgoročna zanesljivost 
oskrbe s surovinami življenjsko 
pomembna. Prav tako bi morali biti v 
skladu z mednarodnimi obveznostmi 
Skupnosti, vključno s Sporazumom STO.

Or. de

Obrazložitev

Dostop do surovin je vedno pomembnejši dejavnik za uspešen gospodarski razvoj in je zato za 
gospodarstvo izjemno pomemben. Velikanski dodatni stroški, ki jih bo nekaterim panogam 
naložila dražba certifikatov za emisije, bodo povzročili zaustavitev domače proizvodnje in 
potrebo po nakupu surovin od tretjih držav ter tako povečali odvisnost EU od uvoza. Prišlo 
pa bo tudi do selitve proizvodnje v tretje države, ki imajo lastne zaloge surovin.

Predlog spremembe 186
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se posvetovati 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 

(20) Komisija mora zato najpozneje do 
junija 2011 proučiti stanje in se posvetovati 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji ter 
glede na rezultat mednarodnih pogajanj 
predložiti poročilo skupaj z vsemi 
ustreznimi predlogi. V zvezi s tem mora 
Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
ugotoviti, pri katerih energetsko 
intenzivnih industrijskih panogah ali delih 
panog bi lahko prišlo do povečanja emisij 
CO2. Njena analiza mora temeljiti na oceni, 
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v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Energetsko
intenzivne industrijske panoge, pri katerih 
je bilo ugotovljeno visoko tveganje 
povečanja emisij CO2, bi lahko prejele 
večjo količino brezplačno dodeljenih 
pravic ali pa bi se vzpostavil učinkovit 
sistem za izravnavanje ogljika, da bi se 
lahko naprave Skupnosti in tretjih držav z 
visokim tveganjem povečanja emisij CO2
uvrstilo na primerljivo raven. Takšen 
sistem bi lahko za uvoznike uvedel 
zahteve, ki ne bi bile manj ugodne od 
tistih, ki veljajo za naprave v EU, na 
primer zahtevo po vračilu pravic. Vsi 
sprejeti ukrepi bi morali biti v skladu z 
načeli Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC), zlasti z načelom skupne, 
vendar različne odgovornosti ter ustreznih 
zmožnosti, ob upoštevanju posebnega 
položaja najmanj razvitih držav. Prav tako 
bi morali biti v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Skupnosti, vključno s 
Sporazumom STO.

v kolikšni meri se strošek potrebnih pravic 
ne more prenesti na cene proizvodov brez 
velikih izgub tržnih deležev naprav zunaj 
Skupnosti, ki ne sprejemajo primerljivih 
ukrepov za zmanjšanje emisij. Za
energetsko intenzivne industrijske panoge, 
pri katerih je bilo ugotovljeno visoko 
tveganje povečanja emisij CO2, bi se lahko
vzpostavil učinkovit sistem za izravnavanje 
ogljika, da bi se lahko naprave Skupnosti 
in tretjih držav z visokim tveganjem 
povečanja emisij CO2 uvrstilo na 
primerljivo raven. Takšen sistem bi lahko 
za uvoznike uvedel zahteve, ki ne bi bile 
manj ugodne od tistih, ki veljajo za 
naprave v EU, na primer zahtevo po 
vračilu pravic. Vsi sprejeti ukrepi bi morali 
biti v skladu z načeli Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (UNFCCC), zlasti z načelom 
skupne, vendar različne odgovornosti ter 
ustreznih zmožnosti, ob upoštevanju 
posebnega položaja najmanj razvitih držav. 
Prav tako bi morali biti v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, 
vključno s Sporazumom STO.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 19.

Predlog spremembe 187
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) V zvezi z uvodnimi izjavami 18, 19 
in 20 ne sme nastati neupravičeno 
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izkrivljanje konkurence med obrati, naj 
bodo zunanji ali ne.

Or. en

Obrazložitev

Oddajanje dejavnosti zunanjim izvajalcem v mnogih panogah omogoča energetsko 
učinkovitost in zmanjšanje skupnih neposrednih in/ali posrednih emisij CO2 v primerjavi z 
notranjimi napravami (tj. v lastni proizvodnji/pod lastno upravo) Treba je preprečiti 
izkrivljanje na notranjem trgu, nastalo zaradi dodelitve pravic, ki bi povzročilo premik v 
proizvodnji iz zunanjih v notranje obrate, kar bi privedlo k povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 188
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi se zagotovili enaki konkurenčni 
pogoji v Skupnosti, je treba uskladiti 
uporabo dobropisov za zmanjšanje emisij 
izven Skupnosti, ki jih bodo uporabljali 
upravljavci v sistemu Skupnosti. Kjotski 
protokol UNFCCC določa količinsko 
opredeljene cilje emisij za razvite države 
za obdobje 2008–2012 ter predvideva 
uveljavitev enot potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enot zmanjšanja emisij 
(ERU) v okviru projektov mehanizma 
čistega razvoja (CDM) oziroma 
mehanizma skupnega izvajanja, ki jih 
lahko razvite države uporabijo za 
doseganje dela teh ciljev. Čeprav Kjotski 
protokol ne omogoča, da bi bile enote 
zmanjšanja emisij (ERU) vzpostavljene od 
leta 2013 naprej, ne da bi bili vzpostavljeni 
novi količinsko opredeljeni cilji glede 
emisij za države gostiteljice, se dobropisi 
CDM lahko potencialno še naprej izdajajo.
Ko bo sklenjen mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, bo treba od držav, 
ki so ta sporazum sklenile, zagotoviti 

(21) Da bi se zagotovili enaki konkurenčni 
pogoji v Skupnosti, je treba uskladiti 
uporabo dobropisov za zmanjšanje emisij 
izven Skupnosti, ki jih bodo uporabljali 
upravljavci v sistemu Skupnosti. Kjotski 
protokol UNFCCC določa količinsko 
opredeljene cilje emisij za razvite države 
za obdobje 2008–2012 ter predvideva 
uveljavitev enot potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enot zmanjšanja emisij 
(ERU) v okviru projektov mehanizma 
čistega razvoja (CDM) oziroma 
mehanizma skupnega izvajanja, ki jih 
lahko razvite države uporabijo za 
doseganje dela teh ciljev. Čeprav Kjotski 
protokol ne omogoča, da bi bile enote 
zmanjšanja emisij (ERU) vzpostavljene od 
leta 2013 naprej, ne da bi bili vzpostavljeni 
novi količinsko opredeljeni cilji glede 
emisij za države gostiteljice, se dobropisi 
CDM lahko potencialno še naprej izdajajo.
Ko bo sklenjen mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, bo treba od držav, 
ki so ta sporazum sklenile, zagotoviti 
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dodatno uporabo enot potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER) in enot 
zmanjšanja emisij (ERU). Dokler takšen 
sporazum ni sklenjen, bi zagotavljanje 
nadaljnje uporabe CER in ERU to pobudo 
ogrozilo, cilji Skupnosti za povečanje 
uporabe obnovljivih virov energije pa bi 
postali težje dosegljivi. Uporaba CER in 
ERU bi morala biti skladna s ciljem, ki ga 
je določila Skupnost, po katerem bi se do 
leta 2020 20 % energije proizvajalo iz 
obnovljivih virov, obenem pa bi se 
spodbujali energetska učinkovitost, 
inovacije in tehnološki razvoj. Če je 
uporaba CER in ERU skladna z 
uresničevanjem teh ciljev, je treba 
predvideti možnost sklenitve sporazumov s 
tretjimi državami, da se zagotovijo 
spodbude za zmanjšanje emisij v teh 
državah, kar prispeva k dejanskem 
dodatnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov, hkrati pa spodbuja inovacije v 
podjetjih s sedežem v Skupnosti in 
tehnološki razvoj v tretjih državah. 
Takšne sporazume lahko ratificira več 
držav. Ko bo Skupnost sklenila zadovoljiv 
mednarodni sporazum, bo treba povečati 
dostop tretjih držav do dobropisov iz 
projektov in istočasno povečati stopnjo 
zmanjšanja emisij, ki jo je treba doseči 
prek sistema Skupnosti.

dodatno uporabo enot potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER) in enot 
zmanjšanja emisij (ERU). Dokler takšen 
sporazum ni sklenjen, bi zagotavljanje 
nadaljnje uporabe CER in ERU to pobudo 
ogrozilo, cilji Skupnosti za povečanje 
uporabe obnovljivih virov energije pa bi 
postali težje dosegljivi. Uporaba CER in 
ERU bi morala biti skladna s ciljem, ki ga 
je določila Skupnost, po katerem bi se do 
leta 2020 20 % energije proizvajalo iz 
obnovljivih virov, obenem pa bi se 
spodbujali energetska učinkovitost, 
inovacije in tehnološki razvoj. Ko bo 
Skupnost sklenila zadovoljiv mednarodni 
sporazum, bo treba povečati dostop tretjih 
držav do dobropisov iz projektov in 
istočasno povečati stopnjo zmanjšanja 
emisij, ki jo je treba doseči prek sistema 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Izravnava bi morala biti pogojena z obsežnim mednarodnim sporazumom za obdobje po letu 
2012. Nakazovanje pripravljenosti za sklenitev dvostranskih sporazumov, ki zadevajo 
financiranje projektov, čeprav se s postopkom v okviru Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah zamuja, bi utegnilo ovirati dosego sporazuma.
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Predlog spremembe 189
John Bowis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi se zagotovili enaki konkurenčni 
pogoji v Skupnosti, je treba uskladiti 
uporabo dobropisov za zmanjšanje emisij 
izven Skupnosti, ki jih bodo uporabljali 
upravljavci v sistemu Skupnosti. Kjotski 
protokol UNFCCC določa količinsko 
opredeljene cilje emisij za razvite države 
za obdobje 2008–2012 ter predvideva 
uveljavitev enot potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enot zmanjšanja emisij 
(ERU) v okviru projektov mehanizma 
čistega razvoja (CDM) oziroma 
mehanizma skupnega izvajanja, ki jih 
lahko razvite države uporabijo za 
doseganje dela teh ciljev. Čeprav Kjotski 
protokol ne omogoča, da bi bile enote 
zmanjšanja emisij (ERU) vzpostavljene od 
leta 2013 naprej, ne da bi bili vzpostavljeni 
novi količinsko opredeljeni cilji glede 
emisij za države gostiteljice, se dobropisi 
CDM lahko potencialno še naprej izdajajo. 
Ko bo sklenjen mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, bo treba od držav, 
ki so ta sporazum sklenile, zagotoviti 
dodatno uporabo enot potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER) in enot 
zmanjšanja emisij (ERU). Dokler takšen 
sporazum ni sklenjen, bi zagotavljanje 
nadaljnje uporabe CER in ERU to pobudo 
ogrozilo, cilji Skupnosti za povečanje 
uporabe obnovljivih virov energije pa bi 
postali težje dosegljivi. Uporaba CER in
ERU bi morala biti skladna s ciljem, ki ga 
je določila Skupnost, po katerem bi se do 
leta 2020 20 % energije proizvajalo iz 
obnovljivih virov, obenem pa bi se 
spodbujali energetska učinkovitost, 
inovacije in tehnološki razvoj. Če je 
uporaba CER in ERU skladna z 
uresničevanjem teh ciljev, je treba 

(21) Da bi se zagotovili enaki konkurenčni 
pogoji v Skupnosti, je treba uskladiti 
uporabo dobropisov za zmanjšanje emisij 
izven Skupnosti, ki jih bodo uporabljali 
upravljavci v sistemu Skupnosti. Kjotski 
protokol UNFCCC določa količinsko 
opredeljene cilje emisij za razvite države 
za obdobje 2008–2012 ter predvideva 
uveljavitev enot potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enot zmanjšanja emisij 
(ERU) v okviru projektov mehanizma 
čistega razvoja (CDM) oziroma 
mehanizma skupnega izvajanja, ki jih 
lahko razvite države uporabijo za 
doseganje dela teh ciljev. Čeprav Kjotski 
protokol ne omogoča, da bi bile enote 
zmanjšanja emisij (ERU) vzpostavljene od 
leta 2013 naprej, ne da bi bili vzpostavljeni 
novi količinsko opredeljeni cilji glede 
emisij za države gostiteljice, se dobropisi 
CDM lahko potencialno še naprej izdajajo. 
Ko bo sklenjen mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, bo treba od držav, 
ki so ta sporazum sklenile, zagotoviti 
dodatno uporabo enot potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER) in enot 
zmanjšanja emisij (ERU). Projekti CER in 
ERU, potrjeni v okviru prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, morajo podpirati okoljsko in 
socialno trajnost, imeti dokazane 
prednosti za okolje, preprečevati 
povečanje emisij CO2.in vključevati 
pregleden mehanizem potrjevanja in 
preverjanja. Dokler takšen sporazum ni 
sklenjen, bi zagotavljanje nadaljnje 
uporabe CER in ERU to pobudo ogrozilo, 
cilji Skupnosti za povečanje uporabe 
obnovljivih virov energije pa bi postali 
težje dosegljivi. Uporaba CER in ERU bi 
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predvideti možnost sklenitve sporazumov s 
tretjimi državami, da se zagotovijo 
spodbude za zmanjšanje emisij v teh 
državah, kar prispeva k dejanskem 
dodatnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov, hkrati pa spodbuja inovacije v 
podjetjih s sedežem v Skupnosti in 
tehnološki razvoj v tretjih državah. Takšne 
sporazume lahko ratificira več držav. Ko 
bo Skupnost sklenila zadovoljiv 
mednarodni sporazum, bo treba povečati 
dostop tretjih držav do dobropisov iz 
projektov in istočasno povečati stopnjo 
zmanjšanja emisij, ki jo je treba doseči 
prek sistema Skupnosti.

morala biti skladna s ciljem, ki ga je 
določila Skupnost, po katerem bi se do leta 
2020 20 % energije proizvajalo iz 
obnovljivih virov, obenem pa bi se 
spodbujali energetska učinkovitost, 
inovacije in tehnološki razvoj. Če je 
uporaba CER in ERU skladna z 
uresničevanjem teh ciljev, je treba 
predvideti možnost sklenitve sporazumov s 
tretjimi državami, da se zagotovijo 
spodbude za zmanjšanje emisij v teh 
državah, kar prispeva k dejanskem 
dodatnem zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov, hkrati pa spodbuja inovacije v 
podjetjih s sedežem v Skupnosti in 
tehnološki razvoj v tretjih državah. Takšne 
sporazume lahko ratificira več držav. Ko 
bo Skupnost sklenila zadovoljiv 
mednarodni sporazum, bo treba povečati 
dostop tretjih držav do dobropisov iz 
projektov in istočasno povečati stopnjo 
zmanjšanja emisij, ki jo je treba doseči 
prek sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Projekti mehanizmov za skupno izvajanje in za čist razvoj, odobreni po prihodnjem 
mednarodnem sporazumu o podnebnih spremembah, bi morali biti zelo kakovostni in imeti 
dokazane okoljske in socialne prednosti.

Predlog spremembe 190
Avril Doyle

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 

(22) Sistem Skupnosti in sistemi drugih 
držav za trgovanje z emisijami morajo 
spodbujati povpraševanje po dobropisih za 
dejanska, preverljiva, dodatna in stalna 
zmanjšanja emisij iz projektov v državah, 
ki tvorno prispevajo k reševanju 
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članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

podnebnih sprememb. Ko bodo države 
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bi za 
vse sisteme za trgovanje z emisijami 
morali biti sprejemljivi dobropisi vrste 
„Gold Standard“ iz teh držav. Za 
zagotavljanje predvidljivosti morajo 
upravljavci imeti zagotovljeno možnost, da 
uporabijo CER vrste „Gold standard“ in 
ERU vrste „Gold standard“ po letu 2012. 
Upravljavcem bi v obdobju 2013–2020 
morala biti dovoljena uporaba teh 
dobropisov do povprečno 5 % njihovih 
emisij, če v obdobju 2008–2012 porabijo 
manj kot 6,5 % ERU in CER v primerjavi 
z njihovimi emisijami v letu 2005, ter če 
ne prenesejo pravic v skladu s členom 
11a(2) Direktive 2003/87/ES. Tako bo 
zagotovljeno, da bodo upravljavci v 
obdobju 2008–2012 učinkovito zmanjšali 
emisije pod raven iz leta 2005. To 
zagotavlja porabo približno 1,7 milijard 
ton v obdobju 2008–2020 ali 300 
milijonov nad predlagano ravnjo
Komisije, kar predstavlja približno 50 % 
prizadevanj. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
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vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

Or. en

Predlog spremembe 191
Christofer Fjellner

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

(22) Sistem Skupnosti in sistemi drugih 
držav za trgovanje z emisijami morajo 
spodbujati povpraševanje po dobropisih za 
dejanska, preverljiva, dodatna in stalna 
zmanjšanja emisij iz projektov v državah, 
ki tvorno prispevajo k reševanju 
podnebnih sprememb. Ko bodo države 
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bi za 
vse sisteme za trgovanje z emisijami 
morali biti sprejemljivi dobropisi 
projektne vrste iz teh držav, sprejeti v 
okviru Okvirne konvencije združenih 
narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC). Za zagotavljanje 
predvidljivosti morajo upravljavci imeti 
zagotovljeno možnost, da uporabijo CER 
vrste UNFCCC in ERU vrste UNFCCC po 
letu 2012. Upravljavcem bi v obdobju 
2013–2020 morala biti dovoljena uporaba 
teh dobropisov do povprečno 5 % njihovih 
emisij, če v obdobju 2008–2012 porabijo 
manj kot 6,5 % ERU in CER v primerjavi 
z njihovimi emisijami v letu 2005 ter če ne 
prenesejo pravic v skladu s členom 11a(2) 
Direktive 2003/87/ES. Tako bo 
zagotovljeno, da bodo upravljavci v 
obdobju 2008–2012 učinkovito zmanjšali 
emisije pod raven iz leta 2005.
Zagotovljena bo tudi poraba 1,9 milijard 
ton v obdobju 2008–2020 ali dodatnih 500 
milijonov nad predlagano ravnjo 
Komisije, kar predstavlja 50 % 
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prizadevanj. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Če bi EU spejela nekatera pravila in vrste projektov na ravni Združenih narodov, nato pa 
uporabila drugo sito na ravni EU, bi to utegnilo negativno vplivati na prihodnja pogajanja z 
ostalim delom svetovne skupnosti. Zdi se tudi logično, da v EU sprejmemo, kar smo že sprejeli 
v pogajanjih v Združenih narodih.

Predlog spremembe 192
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
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možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

možnost, da uporabijo CER in ERU ter 
druge dobropise za zmanjševanje emisij
po letu 2012 do [10,5] % svojih letnih 
emisij iz vrst projektov, ki jih je sprejela 
vsaj ena država članica v sistemu 
Skupnosti do vključno leta 2012. Ker 
države članice pred letom 2015 ne morejo 
opraviti prenosa CER in ERU, ki jih imajo 
upravljavci med obdobji obveznosti v 
okviru mednarodnih sporazumov 
(„shranjevanje“ CER in ERU), in po tem 
obdobju le če se države članice odločijo, da 
dovolijo shranjevanje teh CER in ERU v 
okviru omejenih pravic za shranjevanje 
takšnih dobropisov, je treba takšno 
gotovost omogočiti tako, da se od držav 
članic zahteva, da upravljavcem omogočijo 
zamenjavo takšnih CER in ERU, izdanih v 
zvezi z zmanjšanjem emisij pred letom 
2012, za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej. Vendar, ker države članice ne bi 
smele biti obvezane, da sprejmejo CER in 
ERU, za katere niso prepričane, da jih bodo 
lahko uporabile za svoje obstoječe 
mednarodne obveznosti, mora ta zahteva 
veljati le do 31. decembra 2014 
Upravljavcem je treba omogočiti enako 
gotovost glede CER, ki so bile izdane v 
okviru projektov, ki so bili vzpostavljeni 
pred letom 2013 v zvezi z zmanjšanjem 
emisij od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila prilagodljivost čim večja, predlagamo državam članicam vzajemno priznavanje 
vrst projektov, ki so že priznani v eni od držav članic.
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Predlog spremembe 193
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU ter 
druge dobropise za zmanjševanje emisij
po letu 2012 do [10,5] % svojih letnih 
emisij iz vrst projektov, ki jih je sprejela 
vsaj ena država članica v sistemu 
Skupnosti do vključno leta 2012. Ker 
države članice pred letom 2015 ne morejo 
opraviti prenosa CER in ERU, ki jih imajo 
upravljavci med obdobji obveznosti v 
okviru mednarodnih sporazumov 
(„shranjevanje“ CER in ERU), in po tem 
obdobju le če se države članice odločijo, da 
dovolijo shranjevanje teh CER in ERU v 
okviru omejenih pravic za shranjevanje 
takšnih dobropisov, je treba takšno 
gotovost omogočiti tako, da se od držav 
članic zahteva, da upravljavcem omogočijo 
zamenjavo takšnih CER in ERU, izdanih v 
zvezi z zmanjšanjem emisij pred letom 
2012, za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej. Vendar, ker države članice ne bi 
smele biti obvezane, da sprejmejo CER in 
ERU, za katere niso prepričane, da jih bodo 
lahko uporabile za svoje obstoječe 
mednarodne obveznosti, mora ta zahteva 
veljati le do 31. decembra 2014 
Upravljavcem je treba omogočiti enako 
gotovost glede CER, ki so bile izdane v 
okviru projektov, ki so bili vzpostavljeni 
pred letom 2013 v zvezi z zmanjšanjem 
emisij od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila prilagodljivost čim večja, bi morale države vzajemno priznati vrste projektov, ki so 
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že priznane v eni od držav članic.

Predlog spremembe 194
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do 5 % lastnih emisij v zadevnem 
letu iz vrst projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Ker države članice 
pred letom 2015 ne morejo opraviti 
prenosa CER in ERU, ki jih imajo 
upravljavci med obdobji obveznosti v 
okviru mednarodnih sporazumov 
(„shranjevanje“ CER in ERU), in po tem 
obdobju le če se države članice odločijo, da 
dovolijo shranjevanje teh CER in ERU v 
okviru omejenih pravic za shranjevanje 
takšnih dobropisov, je treba takšno 
gotovost omogočiti tako, da se od držav 
članic zahteva, da upravljavcem omogočijo 
zamenjavo takšnih CER in ERU, izdanih v 
zvezi z zmanjšanjem emisij pred letom 
2012, za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej. Vendar, ker države članice ne bi 
smele biti obvezane, da sprejmejo CER in 
ERU, za katere niso prepričane, da jih bodo 
lahko uporabile za svoje obstoječe 
mednarodne obveznosti, mora ta zahteva 
veljati le do 31. decembra 2014 
Upravljavcem je treba omogočiti enako 
gotovost glede CER, ki so bile izdane v 
okviru projektov, ki so bili vzpostavljeni 
pred letom 2013 v zvezi z zmanjšanjem 
emisij od leta 2013 naprej.

Or. en
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Obrazložitev

Dodelitev certifikatov mehanizma za čist razvoj in skupno izvajanje za količine, dovoljene v 
drugem obdobju trgovanja, ni v skladu s prizadevanji za uskladitev, saj so v drugem obdobju 
v državah članicah dovoljeni različni odstotki. Če bodo ti odstotki ohranjeni tudi po drugem 
obdobju trgovanja, bo to prispevalo k nadaljnji neenaki obravnavi upravljavcev. Zato je bolje 
določiti enotno zgornjo mejo, saj tako neenake obravnave ne bo in dodeljene pravice ne bodo 
kršene, hkrati pa se bo moč izogniti pravnim postopkom upravljavcev v slabšem položaju.

Predlog spremembe 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po
letu 2012 do preostale stopnje, ki so jo 
lahko uporabili v obdobju 2008–2012 iz 
vrst projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in 
ERU), in po tem obdobju le če se države 
članice odločijo, da dovolijo shranjevanje 
teh CER in ERU v okviru omejenih pravic 
za shranjevanje takšnih dobropisov, je 
treba takšno gotovost omogočiti tako, da se 
od držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem 
emisij pred letom 2012, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej. Vendar, ker 
države članice ne bi smele biti obvezane, 
da sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014. Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER po letu 2012 
do 50 % preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki imajo certifikat „Gold 
Standard“ in so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER, ki 
jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER), in po 
tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
v okviru omejenih pravic za shranjevanje 
takšnih dobropisov, je treba takšno 
gotovost omogočiti tako, da se od držav 
članic zahteva, da upravljavcem omogočijo 
zamenjavo takšnih CER, izdanih v zvezi z 
zmanjšanjem emisij pred letom 2012, za 
pravice, ki veljajo od leta 2013 naprej. 
Vendar, ker države članice ne bi smele biti
obvezane, da sprejmejo CER, za katere 
niso prepričane, da jih bodo lahko 
uporabile za svoje obstoječe mednarodne 
obveznosti, mora ta zahteva veljati le do 
31. decembra 2014. Upravljavcem je treba 
omogočiti enako gotovost glede CER, ki so 
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izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

bile izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

V najboljšem primeru so projekti mehanizma za čist razvoj za podnebje igra, v kateri ena 
stran dobi ravno toliko, kot nasprotna izgubi – državam iz Priloge I omogoča, da dobijo CER 
tako, da vlagajo v projekte zmanjšanja emisij v državah v razvoju, hkrati pa nudijo pomoč 
državam, v katerih se izvajajo taki projekti, pri doseganju trajnostnega razvoja. Vendar 
izkušnje iz prejšnjega obdobja kažejo, da so bili potrjeni tako imenovani „stranski projekti“, 
ki bi bili izvedeni v vsakem primeru. To povzroča povečanje svetovnih emisij. Da bi preprečili 
zlorabe, je treba določiti referenčne vrednosti z jasnimi okoljskimi in socialnimi merili ter 
merili dodatnosti.

Predlog spremembe 196
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 

(22) Za zagotavljanje predvidljivosti 
morajo upravljavci imeti zagotovljeno 
možnost, da uporabijo CER in ERU po letu 
2012 do preostale stopnje, ki so jo lahko 
uporabili v obdobju 2008–2012 iz vrst 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
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pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014 Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014. Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane za obnovljivo energijo in
učinkovitost povpraševanja v okviru 
projektov za učinkovitost na strani 
povpraševanja, ki so bili vzpostavljeni pred 
letom 2013 v zvezi z zmanjšanjem emisij 
od leta 2013 naprej, z izjemo CER za 
projekte velikih hidroelektrarn.

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti izravnave v industrijskih panogah, ki so nagnjene k povečanju 
emisij CO2. Priznavanje dobropisov iz naložb v mehanizem čistega razvoja v teh panogah 
lahko dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo povečanje emisij CO2.

Predlog spremembe 197
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) V primeru da se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, je treba 
predvideti možnost, da se dobropisi iz 
visokokakovostnih projektov v sistemu 
trgovanja Skupnosti uporabijo v okviru 
sporazumov s tretjimi državami. Takšni 
sporazumi, ki so lahko dvo- ali 
večstranski, bi lahko projektom omogočili, 
da bi bili še naprej priznani v okviru 
sistema Skupnosti, ki je priskrbel ERU do 
leta 2012, čeprav se v okviru Kjotskega 
protokola ne morejo več priznavati.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Izravnava v okviru mehanizma skupnega izvajanja bi morala biti pogojena z obsežnim 
mednarodnim sporazumom za obdobje po letu 2012. Nakazovanje pripravljenosti za sklenitev 
dvostranskih sporazumov, ki zadevajo financiranje projektov, čeprav se s postopkom v okviru 
Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah zamuja, bi utegnilo ovirati 
dosego sporazuma.

Predlog spremembe 198
John Bowis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) V primeru da se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, je treba 
predvideti možnost, da se dobropisi iz 
visokokakovostnih projektov v sistemu 
trgovanja Skupnosti uporabijo v okviru 
sporazumov s tretjimi državami. Takšni 
sporazumi, ki so lahko dvo- ali večstranski, 
bi lahko projektom omogočili, da bi bili še 
naprej priznani v okviru sistema Skupnosti, 
ki je priskrbel ERU do leta 2012, čeprav se 
v okviru Kjotskega protokola ne morejo 
več priznavati.

(23) V primeru da se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, je treba 
predvideti možnost, da se dobropisi iz 
visokokakovostnih projektov v sistemu 
trgovanja Skupnosti uporabijo v okviru 
sporazumov s tretjimi državami. Takšni 
sporazumi, ki so lahko dvo- ali večstranski, 
bi lahko projektom omogočili, da bi bili še 
naprej priznani v okviru sistema Skupnosti, 
ki je priskrbel ERU do leta 2012, čeprav se 
v okviru Kjotskega protokola ne morejo 
več priznavati. Ti projekti morajo 
podpirati okoljsko in socialno trajnost, 
imeti dokazane prednosti za okolje, 
preprečevati povečanje emisij CO2 in 
vključevati pregleden mehanizem 
potrjevanja in preverjanja.

Or. en

Obrazložitev

Projekti, sklenjeni s tretjimi državami, dokler ne bo sprejet mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, bi morali biti zelo kakovostni in imeti dokazane okoljske in socialne 
prednosti.
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Predlog spremembe 199
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Najmanj razvite države so še posebej 
občutljive na vplive podnebnih sprememb 
in so odgovorne le za zelo nizko raven 
emisij toplogrednih plinov. Zato je treba 
pri uporabi prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic, za lažje prilagajanje držav v razvoju 
na vplive podnebnih sprememb dati 
posebno prednost reševanju potreb najmanj 
razvitih držav. V teh državah je bilo 
vzpostavljenih zelo malo projektov CDM, 
zato bi bilo primerno zagotoviti 
sprejemanje dobropisov iz projektov, ki so 
se tam pričeli po letu 2012, tudi če ni 
mednarodnega sporazuma. Takšna 
upravičenost bi za najmanj razvite države 
veljala do leta 2020, pod pogojem, da so do 
takrat ratificirale bodisi sporazum o 
podnebnih spremembah na svetovni ravni 
bodisi dvo- ali večstranski sporazum s 
Skupnostjo.

(24) Najmanj razvite države so še posebej 
občutljive na vplive podnebnih sprememb 
in so odgovorne le za zelo nizko raven 
emisij toplogrednih plinov. Zato je treba 
pri uporabi prihodkov, ustvarjenih z dražbo 
pravic, za lažje prilagajanje držav v razvoju 
na vplive podnebnih sprememb dati 
posebno prednost reševanju potreb najmanj 
razvitih držav. V teh državah je bilo 
vzpostavljenih zelo malo projektov CDM, 
zato bi bilo primerno zagotoviti 
sprejemanje dobropisov iz projektov, ki so 
se tam pričeli po letu 2012, tudi če ni 
mednarodnega sporazuma, če so ti projekti 
resnično dodatni in prispevajo k 
trajnostnemu razvoju. Takšna 
upravičenost bi za najmanj razvite države 
veljala do leta 2020, pod pogojem, da so do 
takrat ratificirale bodisi sporazum o 
podnebnih spremembah na svetovni ravni 
bodisi dvo- ali večstranski sporazum s 
Skupnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 200
Avril Doyle

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ko bo prihodnji mednarodni sporazum 
o podnebnih spremembah dosežen, se bodo 
dobropisi CDM v sistemu Skupnosti 
sprejemali le od tretjih držav, ki bodo 
mednarodni sporazum ratificirale.

(25) Ko bo Skupnost ratificirala prihodnji 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah in bodo lahko uporabljeni 
dodatni dobropisi za največ polovico 
dodatnega zmanjšanja v sistemu 
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Skupnosti, bi bilo treba delež CER vrste 
„Gold standard“ in ERU vrste „Gold 
standard“, dovoljene za upravljavce, 
povišati nad 5 %. 

Or. en

Predlog spremembe 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ko bo prihodnji mednarodni sporazum 
o podnebnih spremembah dosežen, se bodo 
dobropisi CDM v sistemu Skupnosti 
sprejemali le od tretjih držav, ki bodo 
mednarodni sporazum ratificirale.

(25) Ko bo prihodnji mednarodni sporazum 
o podnebnih spremembah dosežen, se bodo
CER, ki izvirajo iz projektov, začetih po 
sklenitvi sporazuma, v sistemu Skupnosti 
sprejemale le, ko bodo te države
mednarodni sporazum ratificirale.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti je treba pojasniti, da se uporaba dobropisov iz projektov, ki so 
se začeli pred sklenitvijo mednarodnega sporazuma, po njegovi sklenitvi ne razveljavi.

Predlog spremembe 202
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ko bo prihodnji mednarodni sporazum 
o podnebnih spremembah dosežen, se bodo 
dobropisi CDM v sistemu Skupnosti 
sprejemali le od tretjih držav, ki bodo 
mednarodni sporazum ratificirale.

(25) Ko bo prihodnji mednarodni sporazum 
o podnebnih spremembah dosežen, se bodo 
dobropisi CDM in JI v sistemu Skupnosti 
sprejemali le od tretjih držav, ki bodo 
mednarodni sporazum ratificirale.
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Or. en

Obrazložitev

Skupno izvajanje (JI) sestavlja pomemben del prožnosti, vgrajene v sistem skladnosti 
Kjotskega protokola.

Predlog spremembe 203
Antonio De Blasio

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za pojasnitev vključitve vseh vrst 
kotlov, gorilnikov, turbin, grelnikov, 
industrijskih peči, sežigalnic, žgalnih peči, 
peči, sušilnih naprav, motorjev, bakel in 
toplotnega ali katalitičnega naknadnega 
zgorevanja v to direktivo je treba dodati 
opredelitev pojma kurilne naprave.

(28) Za pojasnitev vključitve vseh vrst 
kotlov, gorilnikov, turbin, grelnikov, 
industrijskih peči, sežigalnic, žgalnih peči, 
peči, sušilnih naprav, motorjev in bakel v 
to direktivo je treba dodati opredelitev 
pojma kurilne naprave.

Or. hu

Predlog spremembe 204
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za pojasnitev vključitve vseh vrst 
kotlov, gorilnikov, turbin, grelnikov, 
industrijskih peči, sežigalnic, žgalnih peči, 
peči, sušilnih naprav, motorjev, bakel in 
toplotnega ali katalitičnega naknadnega 
zgorevanja v to direktivo je treba dodati 
opredelitev pojma kurilne naprave.

(28) Za pojasnitev vključitve vseh vrst 
kotlov, gorilnikov, turbin, grelnikov, 
industrijskih peči, sežigalnic, žgalnih peči, 
peči, sušilnih naprav, motorjev, bakel in 
toplotnega ali katalitičnega naknadnega 
zgorevanja, ki povzročajo znatno stopnjo 
emisij, v to direktivo je treba dodati 
opredelitev pojma kurilne naprave.

Or. pl



PE409.584v01-00 84/92 AM\733252SL.doc

SL

Obrazložitev

Upravni stroški izvajanja opredelitve iz uvodne izjave 28 se morda zdijo nesorazmerni v 
primerjavi z dejanskimi koristmi v zvezi z zmanjšanjem emisij. V razmerah, ko ima celo veliko 
število virov majhnih emisij relativno omejen vpliv na skupno količino emisij, ni logične 
utemeljitve, da bi v opredelitev „kurilne naprave“ vključili vse vire emisij ne glede na njihov 
dejanski prispevek.

Predlog spremembe 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Komisija in države članice morajo 
še naprej izvajati pritisk na Mednarodno 
pomorsko organizacijo, da bo uvedla 
svetovni sistem „omejitev in trgovanja“ za 
panogo pomorskega prometa. Če ta sistem 
ne bo vzpostavljen do konca leta 2009, 
mora Komisija predožiti zakonodajni 
predlog, ki bo vključil panogo 
pomorskega prometa v sistem Skupnosti 
do leta 2013.

Or. en

Obrazložitev

Nedavna znanstvena poročila kažejo, da je svetovni pomorski promet odgovoren za 4,5 % 
svetovnih emisij CO2, kljub temu pa je ta panoga ena redkih, ki še ni zajeta v ukrepih EU v 
zvezi s podnebnimi spremembami.  Najboljša rešitev pri spoprijemanju s temi emisijami je 
mednarodna, po možnosti taka, ki vključuje svetovni sistem omejitev in trgovanja, ki bi ga 
upravljala Mednarodna pomorska organizacija. Vendar bi morala biti EU pripravljena, da 
vključi pomorski promet v sistem EU za trgovanje z emisijami do leta 2013, če Mednarodna 
pomorska organizacija ne bo vzpostavila takega sistema do konca leta 2009.
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Predlog spremembe 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30b) Komisija mora do 31. decembra 
2010 objaviti pregled izvedljivosti 
vključitve panoge cestnega prevoza, zlasti 
tovornega, v sistem Skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Cestni prevoz predstavlja več kot 20 % skupnih emisij CO2. Evropski parlament sedaj 
obravnava predlog za določitev standardov za nova osebna vozila v okviru svežnja ukrepov 
EU za zmanjšanje emisij v panogi cestnega prevoza. Vendar bi Komisija morala podrobneje 
oceniti, ali bi vključitev cestnega prevoza v sistem EU za trgovanje z emisijami lahko 
prispevala k že izvajanim prizadevanjem za zmanjšanje teh emisij.

Predlog spremembe 207
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Ob upoštevanju izkušenj v okviru 
sistema Skupnosti mora biti omogočeno 
izdajanje pravic v zvezi s projekti, ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, 
pod pogojem da se ti projekti odvijajo v 
skladu z usklajenimi pravili, sprejetimi na 
ravni Skupnosti, in da nimajo za posledico 
dvojnega štetja zmanjšanja emisij ali da 
ne ovirajo širitve področja uporabe 
sistema Skupnosti ali izvajanja drugih 
ukrepov politik za zmanjšanje emisij, ki 
jih ne zajema sistem Skupnosti

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ni jasno, zakaj je treba uvesti dodatni domači mehanizem izravnavanja. Možnost vključitve v 
dejavnosti in prizadevanje za projekt mehanizma za skupno izvajanje zagotavlja državam 
članicam dovolj prožnosti. Obstaja tveganje, da bi se zmanjšanje emisij v panogah, zajetih v 
trgovanje, in v tistih, ki niso zajete, štelo dvakratno.

Predlog spremembe 208
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

+ (32a) V zaključku ocene učinka je 
Komisija navedla, da je od letalskih 
prevoznikov mogoče pričakovati, da bodo 
prenesli svoje stroške, nastale zaradi 
skladnosti s sistemom Skupnosti. Ker 
morajo vsi prevozniki ne glede na državo, 
ki ji pripadajo, delovati v skladu z 
določbami te direktive, so vplivi na 
konkurenčnost letalskih družb in letališč v 
EU minimalni, ter v letalski panogi ni 
tveganja za povečanje emisij CO2.

Or. en

Predlog spremembe 209
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati kot druge 
industrije, ki prejemajo prehodno 
brezplačno dodelitev, in ne kot 
proizvajalce električne energije. To 
pomeni, da je treba leta 2013 80 % pravic 
dodeliti brezplačno, nato pa se mora 
brezplačna dodelitev vsako leto 

črtano
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zmanjševati za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020. 
Skupnost in njene države članice se 
morajo še naprej truditi, da bi dosegle 
sporazum o svetovnih ukrepih za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
letalstva in proučiti stanje te panoge v 
okviru naslednjega pregleda sistema 
Skupnosti.]

Or. en

Obrazložitev

Letalstvo sodi med vse druge panoge, za katere je treba določiti izpostavljenost tveganju 
povečanja emisij CO2, če ne bo dosežen mednarodni sporazum.

Predlog spremembe 210
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati kot druge 
industrije, ki prejemajo prehodno 
brezplačno dodelitev, in ne kot 
proizvajalce električne energije. To 
pomeni, da je treba leta 2013 80 % pravic 
dodeliti brezplačno, nato pa se mora 
brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjševati za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.
Skupnost in njene države članice se morajo 
še naprej truditi, da bi dosegle sporazum o 
svetovnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva in proučiti 
stanje te panoge v okviru naslednjega 
pregleda sistema Skupnosti.]

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, bi 
morala za letalstvo in rafinerije nafte 
veljati popolna dražba pravic. Skupnost in 
njene države članice si morajo nadalje 
prizadevati za dosego sporazuma o 
globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva.]

Or. en
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Predlog spremembe 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati kot druge 
industrije, ki prejemajo prehodno 
brezplačno dodelitev, in ne kot
proizvajalce električne energije. To 
pomeni, da je treba leta 2013 80 % pravic 
dodeliti brezplačno, nato pa se mora 
brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjševati za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020. 
Skupnost in njene države članice se morajo 
še naprej truditi, da bi dosegle sporazum o 
svetovnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva in proučiti 
stanje te panoge v okviru naslednjega 
pregleda sistema Skupnosti.]

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati kot proizvajalce 
električne energije. Skupnost in njene 
države članice se morajo še naprej truditi, 
da bi dosegle sporazum o svetovnih 
ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov iz letalstva in proučiti stanje te 
panoge v okviru naslednjega pregleda 
sistema Skupnosti.]

Or. en

Obrazložitev

Letalska panoga bo lahko prenesla večino svojih stroškov za dovoljenja za emisije na 
potrošnike. Da bi preprečili nepričakovane dobičke in se uskladili s stališčem iz prve 
obravnave EP o vključitvi letalske panoge v sistem trgovanja z emisijami, se predlaga, da je 
letalstvo, kar zadeva dražbo pravic od leta 2013, obravnavano enako kot proizvajalci 
električne energije.

Predlog spremembe 212
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati kot druge 
industrije, ki prejemajo prehodno 

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati kot proizvajalce 
električne energije. Skupnost in njene 
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brezplačno dodelitev, in ne kot
proizvajalce električne energije. To 
pomeni, da je treba leta 2013 80 % pravic 
dodeliti brezplačno, nato pa se mora 
brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjševati za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.
Skupnost in njene države članice se morajo 
še naprej truditi, da bi dosegle sporazum o 
svetovnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva in proučiti 
stanje te panoge v okviru naslednjega 
pregleda sistema Skupnosti.]

države članice se morajo še naprej truditi, 
da bi dosegle sporazum o svetovnih 
ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov iz letalstva in proučiti stanje te 
panoge v okviru naslednjega pregleda 
sistema Skupnosti.]

Or. pl

Obrazložitev

Če se bodo uvedle drastične omejitve emisij za letalstvo in se ga bo obravnavalo enako kot 
vse druge gospodarske panoge, bo njegov razvoj oviran. Glede na nenehno naraščanje cen 
letalskega goriva je obseg prenosa dodatnih stroškov v zvezi z zmanjšanjem emisij na 
potrošnika omejen. Ta težava je zlasti pereča za nove države članice, kjer razvoj letalske 
panoge zaostaja za več let in se panoga trudi zmanjšati zaostanek.

Predlog spremembe 213
Dorette Corbey

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Pomembno je, da se sistem v 
prihodnosti razširi, tako da bo zajel druge 
velike onesnaževalce s toplogrednimi 
plini, zlasti v prometni panogi, na primer 
prevoznike v pomorskem prometu, po 
možnosti pa tudi panogi rudarstva in 
odpadkov. V ta namen mora Komisija čim 
prej predlagati ustrezne spremembe, ki 
jim priloži oceno učinka, da se panoga 
pomorskega prometa vključi v sistem 
Skupnosti do leta 2013 in določi datum za 
vključitev cestnega prometa.
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Or. nl

Obrazložitev

Cestni in pomorski promet, po možnosti pa tudi panogi rudarstva in odpadkov, bi morali biti 
vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 214
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Zlasti je treba 
Komisijo pooblastiti, da sprejme ukrepe za 
dražbo pravic, za prehodno dodelitev 
pravic na ravni skupnosti, za spremljanje, 
poročanje in preverjanje emisij, za 
akreditacijo preveriteljev in za izvajanje 
usklajenih pravil za projekte. Ker imajo ti 
ukrepi splošno področje uporabe in so 
namenjeni spremembi nebistvenih določb 
te direktive ter njeni dopolnitvi z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih določb, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(34) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Zlasti je treba 
Komisijo pooblastiti, da sprejme ukrepe za 
dražbo pravic, za brezplačno dodelitev 
pravic izpostavljenim panogam, če ne bo 
dosežen mednarodni sporazum, za 
spremljanje, poročanje in preverjanje 
emisij, za akreditacijo preveriteljev in za 
izvajanje usklajenih pravil za projekte. Ker 
imajo ti ukrepi splošno področje uporabe in 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive ter njeni dopolnitvi z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih določb, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. en
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Predlog spremembe 215
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Zlasti je treba 
Komisijo pooblastiti, da sprejme ukrepe za 
dražbo pravic, za prehodno dodelitev 
pravic na ravni skupnosti, za spremljanje, 
poročanje in preverjanje emisij, za 
akreditacijo preveriteljev in za izvajanje 
usklajenih pravil za projekte. Ker imajo ti 
ukrepi splošno področje uporabe in so 
namenjeni spremembi nebistvenih določb 
te direktive ter njeni dopolnitvi z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih določb, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(34) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. Ker imajo ti ukrepi 
splošno področje uporabe in so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
ter njeni dopolnitvi z dodajanjem ali 
spreminjanjem novih nebistvenih določb, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES.

Or. pl

Obrazložitev

Prekomerna razširitev področja uporabe sistema za nadzor emisij, ki se tu predlaga, je za 
gospodarstvo Skupnosti nepotrebna, kar velja tudi za dodatne ukrepe, vključene v uvodno 
izjavo 34.

Predlog spremembe 216
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom 



PE409.584v01-00 92/92 AM\733252SL.doc

SL

1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Zlasti je treba Komisijo pooblastiti, da 
sprejme ukrepe za dražbo pravic, za 
prehodno dodelitev pravic na ravni 
skupnosti, za spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij, za akreditacijo 
preveriteljev in za izvajanje usklajenih 
pravil za projekte. Ker imajo ti ukrepi 
splošno področje uporabe in so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
ter njeni dopolnitvi z dodajanjem ali 
spreminjanjem novih nebistvenih določb, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES.

Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Zlasti je treba Komisijo pooblastiti, da 
sprejme ukrepe za dražbo pravic na 
podlagi modela referenčnih vrednosti, za 
spremljanje, poročanje in preverjanje 
emisij, za akreditacijo preveriteljev in za 
izvajanje usklajenih pravil za projekte. Ker 
imajo ti ukrepi splošno področje uporabe in 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive ter njeni dopolnitvi z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih določb, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. de

Obrazložitev

Prehodnih brezplačnih dodelitev pravic ne bo, saj bo model referenčnih vrednosti pokrival 
tudi energetsko intenzivne industrijske panoge. Poleg tega bo dražba potekala samo na 
podlagi modela referenčnih vrednosti, če bodo emisije iz zadevnih naprav ostale pod 
referenčnimi vrednostmi.


	733252sl.doc

