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Predlog spremembe 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim 
napravam prilagodi z linearnim faktorjem 
iz člena 9.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nejasno je, ali navedene naprave pomenijo vsako posamezno napravo ali nekakšne skupine 
naprav. Prav tako je nejasno, na kaj se nanaša korekcijski faktor in zakaj. Da bi se primerno 
soočili s tveganjem povečanja emisij CO2, je treba količino pravic, izračunanih z referenčnimi 
vrednostmi, dodeliti v celoti. To določa kombinacija odstavkov 1 in 7 člena 10a in tako 
odstavka 4 in 5 istega člena nista bistvena.

Predlog spremembe 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za neposredne emisije za 
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vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim 
napravam prilagodi z linearnim faktorjem 
iz člena 9.

naprave, ki so vključene v sistem 
Skupnosti šele od leta 2013 naprej, v letu 
2013 ne presega skupnih preverjenih 
povprečnih letnih neposrednih emisij teh 
naprav v obdobju 2005–2007

Naprave v panogah ali delih panog, za 
katere velja tveganje za povečanje emisij 
CO2  zaradi posrednih učinkov prenosa 
stroškov CO2 v cene električne energije, 
poleg pravic za neposredne emisije 
prejmejo tudi pravice za posredne emisije 
v skladu z odstavkoma 8 in 9 člena 10a.
V panogah in delih panog, ki niso 
predmet določb odstavkov 8 in 9 člena 
10b, se v vsakem nadaljnjem letu skupna 
količina pravic za naprave prilagodi z 
linearnim faktorjem iz člena 9.
Največja količina pravic, dodeljena zaradi 
prenosa stroškov CO2 v tistih panogah ali 
delih panog, za katere velja tveganje 
povečanja emisij CO2 in ki se jim dodeli 
pravice za posredne emisije v skladu z 
odstavkoma 8 in 9 člena 10a, se izračuna 
na preverjeni letni povprečni porabi 
električne energije teh naprav v obdobju 
2005–2007.

Or. en

Obrazložitev

Zgornja meja za pravice za neposredne emisije ne bi smela postati zgornja meja ukrepov za 
zaščito panoge ali dela panoge, ki ni izpostavljen povečanju emisij zaradi posrednih učinkov 
prenosa stroškov CO2 v ceno električne energije.  Faktor zmanjšanja, omenjen v odstavku, se 
uporabi samo za panoge, ki niso izpostavljene tveganju za povečanje emisij CO2. Potrebno je 
opredeliti sistem za določanje referenčnih vrednosti za dodelitev brezplačnih pravic za prenos 
stroškov CO2 v ceno električne energije za porabo v intenzivni industriji, ki je izpostavljena 
resnemu tveganju za povečanje emisij CO2.
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Predlog spremembe 474
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Brez poseganja v odstavek 8 največja 
količina pravic, ki je podlaga za izračun 
pravic za naprave, ki so vključene v sistem 
Skupnosti šele od leta 2013 naprej, v letu 
2013 ne presega skupnih preverjenih emisij 
teh naprav v obdobju 2005–2007. V 
vsakem nadaljnjem letu se skupna 
dodelitev takšnim napravam prilagodi z 
linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 10a, odstavek 8.

Predlog spremembe 475
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Brez poseganja v odstavek 8 največja 
količina pravic, ki je podlaga za izračun 
pravic za naprave, ki so vključene v sistem 
Skupnosti šele od leta 2013 naprej, v letu 
2013 ne presega skupnih preverjenih emisij 
teh naprav v obdobju 2005–2007. V 
vsakem nadaljnjem letu se skupna 
dodelitev takšnim napravam prilagodi z 
linearnim faktorjem iz člena 9.
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Or. en

Obrazložitev

Do tveganja povečanja emisij pride, ker za proizvajalce znotraj in izven EU ne veljajo enake 
omejitve emisij ogljika. Ker ni ustreznega mednarodnega dogovora, bi morale energetsko 
intenzivne industrijske panoge, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij, prejeti ustrezno 
količino brezplačnih pravic, da bi preprečili prenos emisij v države, ki ne nalagajo 
primerljivih omejitev emisij za svojo lokalno proizvodnjo. 

Predlog spremembe 476
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Skupna količina pravic, ki je podlaga za 
izračun pravic za naprave, ki so vključene 
v sistem Skupnosti šele od leta 2013 
naprej, v letu 2013 je enaka skupnim
povprečnim preverjenim emisijam teh 
naprav v obdobju 2005–2007. V vsakem 
nadaljnjem letu se skupna dodelitev 
takšnim napravam prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga sistem od spodaj navzgor za izračun brezplačnih pravic za vsako napravo: 
določitev referenčne vrednosti, spremljanje njihovega učinka, ko so uporabljene na napravi in 
prilagoditev vrednosti, če presežejo enotno zgornjo mejo. Da bi pospešili napredek in 
zagotovili večjo predvidljivost za vsak sektor je primernejši sistem od zgoraj navzdol. 
Komisija bi morala najprej razdeliti enotno zgornjo mejo med sektorje na podlagi preverjenih 
emisij in potem določiti sektorske referenčne vrednosti za določitev brezplačnih pravic za 
vsako napravo v sektorju. 

Predlog spremembe 477
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Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim 
napravam prilagodi z linearnim faktorjem 
iz člena 9.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007.

Or. pl

Obrazložitev

V gospodarstvih, ki temeljijo na fosilnih gorivih, bi se s predlaganimi določbami, zlasti brez 
brezplačnega dodeljevanja pravic proizvajalcem električne energije ter ob linearnem 
zmanjšanju pravic, izrazito povečale cene električne energije, kar bi pomenilo veliko 
povečanje stroškov za celotno gospodarstvo, s tem pa preložitev teh stroškov na državljane.

Predlog spremembe 478
Antonio De Blasio

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2010 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju po letu 2010. V vsakem 
nadaljnjem letu se skupna dodelitev 
takšnim napravam prilagodi z linearnim 
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prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9. faktorjem iz člena 9.

Or. hu

Predlog spremembe 479
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
letu 2008 ali povprečju emisij teh naprav v 
obdobju 2008–2010. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

V številni primerih ni zgodovinskih podatkov o emisijah, ki so na voljo od obdobja 2005–2007 
dalje, ni pa tudi ni obveznosti za hrambo teh podatkov za naprave v sistemu Skupnosti od leta 
2013. Države članice bodo podatke lahko posredovale od leta 2008 dalje.

Predlog spremembe 480
Konrad Szymański

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
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vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
letu 2008 ali povprečja emisij teh naprav v 
obdobju 2008–2010. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

Or. en

Obrazložitev

V številni primerih ni zgodovinskih podatkov o emisijah, ki so na voljo od obdobja 2005–2007 
dalje, ni pa tudi ni obveznosti za hrambo teh podatkov za naprave v sistemu Skupnosti od leta 
2013. Države članice bodo podatke lahko posredovale od leta 2008 dalje.

Predlog spremembe 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

5. Največja količina pravic, ki je podlaga 
za izračun pravic za naprave, ki so 
vključene v sistem Skupnosti šele od leta 
2013 naprej, v letu 2013 ne presega 
skupnih preverjenih emisij teh naprav v 
obdobju 2005–2007. V vsakem nadaljnjem 
letu se skupna dodelitev takšnim napravam 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9, 
da bi zagotovili količine, določene v 
skladu z odstavki od 1 do 3 in brez 
spreminjanja celotne količine pravic v 
skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Da bi upravičili porabo sredstev za določitev referenčnih vrednosti in ob upoštevanju njihove 
ambiciozne narave, je treba dodeliti pravice glede na vrednosti, ki so bile izračunane z 
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uporabo teh referenčnih vrednosti. V teh odstavkih navedene prekoračitve omejitev v panogah 
se morajo pokriti s količinami za dražbo, presežki pa bodo vanje preneseni. V prvem primeru 
se zmanjšanje dodeljenih pravic za dražbo pokrije z zmanjšanjem povpraševanja in zato ni za 
pričakovati povečanja cen dovoljenj. V predlogu spremembe je pojasnjeno, da je spoštovana 
zgornja meja v okviru sistema za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 482
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Upoštevajoč pravila o brezplačni 
dodelitvi iz tega člena se skupna količina 
pravic, opredeljena v odstavkih 4 in 5, 
razdeli med panoge na podlagi njihovih 
deležev preverjenih emisij v obdobju 
2005–2007. Vsaki napravi v panogi se 
lahko dodeli pravice iz količine, dodeljene 
tej panogi, v skladu z ukrepi iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga sistem od spodaj navzgor za izračun brezplačnih pravic za vsako napravo: 
določitev referenčne vrednosti, spremljanje njihovega učinka, ko so uporabljene na napravi in 
prilagoditev vrednosti, če presežejo enotno zgornjo mejo. Da bi pospešili napredek in 
zagotovili večjo predvidljivost za vsak sektor je primernejši sistem od zgoraj navzdol. 
Komisija bi morala najprej razdeliti enotno zgornjo mejo med sektorje na podlagi preverjenih 
emisij in potem določiti sektorske referenčne vrednosti za določitev brezplačnih pravic za 
vsako napravo v sektorju.

Predlog spremembe 483
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pet odstotkov skupne količine pravic za 
Skupnost, določene v skladu s členoma 9 
in 9a za obdobje 2013–2020, se prihrani za 
nove udeležence kot največja količina, ki 
se lahko dodeli novim udeležencem, v 
skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

Dva odstotka skupne količine pravic za 
Skupnost, določene v skladu s členoma 9 
in 9a za obdobje 2013–2020, se prihrani za 
nove udeležence kot največja količina, ki 
se lahko dodeli novim udeležencem, v 
skladu s pravili, sprejetimi v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Pet odstotkov pravic je zelo veliko glede na velikost rezerve za nove udeležence in zaradi tega 
se bo zmanjšala količina razpoložljivih brezplačnih pravic.

Predlog spremembe 484
Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vse predlagane naložbe, ki se 
financirajo iz te rezerve, se mora izdelati 
neodvisna tehnološka in finančna presoja, 
v kateri je jasno prikazano, da bo 
proizvodnja nove naprava vsaj 70 % manj 
intenzivna glede emisij CO2, kot so 
podobni načini doseganja enake 
proizvodnje.  Zahteva se tudi izvedba 
neodvisne tehnološke presoja po postavitvi 
nove naprave, s katero se preveri, da nova 
naprava proizvede vsaj 50 % manj CO2 
na proizvedeno enoto kot druge naprave v 
EU. Če presoja po naročilu pokaže 
drugače, to pomeni neizpolnjevanje 
pravil, kar je predmet člena 16(3).

Or. en
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Obrazložitev

Dodeljevanje brezplačnih pravic novim udeležencem mora biti usmerjeno na z vidika emisij 
CO2 najmanj intenzivno proizvajanje na enoto. Ukrepi glede intenzivnosti emisij CO2 na 
enoto spodbujajo nova vlaganja v najučinkovitejše načine proizvajanja z najmanj emisijami. 
Vse naprave bodo prej in kasneje morale dokazati, da dosegajo ta merila.

Predlog spremembe 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodelitev se prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.

črtano

Or. pl

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih postopkov je treba uporabiti takoj po nastanku. Uporaba 
odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije prispeva k 
ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. Električna energija, proizvedena v teh posebnih 
pogojih, ne bi smela biti predmet dražbe.

Predlog spremembe 486
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodelitev se prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.

črtano

Or. pl
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Obrazložitev

V gospodarstvih, ki temeljijo na fosilnih gorivih, bi se s predlaganimi določbami, zlasti brez 
brezplačnega dodeljevanja pravic proizvajalcem električne energije ter ob linearnem 
zmanjšanju pravic, izrazito povečale cene električne energije, kar bi pomenilo veliko 
povečanje stroškov za celotno gospodarstvo, s tem pa preložitev teh stroškov na državljane.

Predlog spremembe 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodelitev se prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.

Komisija do 30. junija 2010 objavi za vso 
Skupnost veljavna in v celoti usklajena 
pravila o dodelitvi rezerve za nove 
udeležence, oblikovana in sprejeta v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena [23(3)].
V panogah in delih panog, ki niso 
predmet določb odstavkov 8 in 9 tega 
člena in člena 10b, se v vsakem 
nadaljnjem letu skupna količina pravic za 
naprave prilagodi z linearnim faktorjem iz 
člena 9.

Or. en

Obrazložitev

Jasno opredeljena ureditev za vso Skupnost glede dodelitve rezerve za nove udeležence se 
mora oblikovati s pravili za brezplačne pravice, ki se bodo izvajali skladno s pravili za 
obstoječe naprave.
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Predlog spremembe 488
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dražba pravic za CO2 za proizvodnjo električne energije je nepotreben precejšnji strošek za 
odjemalce.  Mehanizem brezplačnega dodeljevanja na podlagi referenčnih vrednosti in 
dejanske proizvodnje je učinkovitejši sistem za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 489
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je postopoma uvesti sistem dražbe pravic v energijskem sektorju, kot je bilo predlagano 
za druge sektorje, začenši z brezplačno dodelitvijo v višini 80 % v letu 2013 do 100 % obsega 
dražbe pravic leta 2020. Glavni razlog za to je, da energetski trg EU še ni povsem združen. 
Sedanji izolirani trgi bodo onemogočili prenos potrebne zmogljivosti za preprečitev 
rezultatov uvedbe 100-odstotne dražbe pravic v sektorju proizvodnje energije. Postopna 
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uvedba dražbe pravic bo omogočila izboljšanje energetske učinkovitosti in prilagodila 
proizvodnjo električne energije večjim zahtevam, ki jih narekuje direktiva o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe 490
Konrad Szymański

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 491
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

V zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije s strani novih udeležencev se 
dodeli 25 % brezplačnih emisijskih pravic.
Dodelitev temelji na referenčnih 
vrednostih za določeno gorivo in najboljši 
razpoložljivi tehnologiji.

Or. en

Obrazložitev

Če ne bi bilo brezplačnih pravic, bi bilo to lahko ogromna prepreka za vlaganja in žrtvovanje 
dragocenega potenciala za zmanjšanje emisij CO2 v povezavi z energetsko učinkovitostjo 
preko novih elektrarn. S to spremembo bi zmanjšali breme za upravljavce in obdržali pobude 
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za postopno zapiranje starih elektrarn.

Predlog spremembe 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen za električno energijo, proizvedeno 
v zvezi z industrijsko porabo toplote ali iz 
ostankov v industrijskem postopku, če je 
namenjena lastni porabi upravljavca 
naprave; te pravice se dodeljujejo po istih 
načelih dodeljevanja, ki veljajo za 
zadevno industrijsko dejavnost, kot je 
navedeno v Prilogi I.
Če pa je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice 
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin, dodelijo brezplačno, po istih načelih 
dodelitve pravic, kot veljajo za tisto 
napravo.

Or. en

Obrazložitev

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. CO2 iz uporabe odpadnih plinov je neločljivo povezan z napravami, ki te pline 
proizvajajo, in mora biti zato pripisan napravi, ki ga proizvede. To je skladno s točko 92 
dokumenta KOM(2003)0830. Omogoča tudi oblikovanje referenčnih vrednosti, ki manjšajo 
porabo ogljika in posledično nastanek odpadnih plinov. V nasprotju s tem bi dražba 
nepotrebno obremenila te naprave in odvrnila od učinkovite porabe odpadnih plinov.
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Predlog spremembe 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen za električno energijo, proizvedeno 
iz odpadnih plinov pri postopkih 
industrijske proizvodnje.
Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo 
upravljavcu naprave, ki proizvaja odpadni 
plin, po istih načelih dodelitve pravic, kot 
veljajo za tisto napravo.

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 njihova učinkovita 
predelava. Uporaba odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne 
energije prispeva k ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. V teh posebnih razmerah 
proizvedena električna energija mora biti izključena iz dražbe.

Predlog spremembe 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
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razen za električno energijo, proizvedeno 
iz odpadnih plinov pri postopkih 
industrijske proizvodnje.

Če je plin iz proizvodnega postopka 
uporabljen kot gorivo, se pravice dodelijo 
upravljavcu naprave, v katerih nastane 
odpadni plin, po istih načelih dodelitve 
pravic, ki veljajo za to napravo.

Or. pl

Obrazložitev

Odpadne pline iz proizvodnih postopkov je treba uporabiti takoj po nastanku. Uporaba 
odpadnih plinov iz proizvodnih procesov za proizvodnjo električne energije prispeva k 
ohranjanju virov in zmanjševanju emisij CO2. Električna energija, proizvedena v teh posebnih 
pogojih, ne bi smela biti predmet dražbe.

Predlog spremembe 495
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen za električno energijo, proizvedeno 
v zvezi z industrijsko porabo toplote ali iz 
ostankov v industrijskem postopku; te 
pravice se dodeljujejo po istih načelih 
dodeljevanja, ki veljajo za zadevno 
industrijsko dejavnost, kot je navedeno v 
Prilogi I.

Or. en

Obrazložitev

Iz okoljskih in ekonomskih razlogov je industrija vlagala v soproizvodnjo toplote in električne 
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energije iz industrijskih ostankov. To dejavnost se je dodatno spodbujalo kot rešitev za 
neliberalizirane energetske trge in jo spodbuja direktive o soproizvodnji toplote in električne 
energije. S predlogom se predpostavlja, da bi za vso električno energijo morala veljati enaka 
načela dodeljevanja. Sočasno proizvedena toplota in električna energija za industrijske 
procese je odgovor na potrebe teh industrijskih procesov ali ponuja okoljske rešitve. 
Obravnavati bi jo torej bilo treba drugače od normalne proizvodnje električne energije in 
toplote.

Predlog spremembe 496
Dorette Corbey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen za električno energijo, proizvedeno 
za lastno porabo prek visoko učinkovite 
soproizvodnje, kot je opredeljeno v 
Direktivi 2004/8/ES, ali proizvedeno iz 
odpadnih plinov v industrijskem procesu; 
te dodelitve so v skladu z izvedbenimi 
ukrepi, navedenimi v odstavkih 7 in 8 tega 
člena, ki veljajo za glavni industrijski 
postopek.

Or. en

Obrazložitev

V preteklih letih je industrijski sektor vlagal v soproizvodnjo toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom in iz industrijskih ostankov. Sedanji predlog predvideva, da bi morale biti 
vse oblike električne energije obravnavane po enakih načelih dodelitve pravic, saj 
predvidoma obstaja le en trg električne energije. Tako dojemanje je napačno. Proizvodnja 
energije in toplote v povezavi z industrijskimi postopki je namenjena oskrbi povpraševanja po 
teh postopkih. Industrijska proizvodnja energije, ki je bistven del tega sektorja, bi morala biti 
dodeljena na podlagi pravil, ki zanj veljajo.



PE409.657v01-00 20/83 AM\734873SL.doc

SL

Predlog spremembe 497
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen v primeru soproizvodnje toplotne in 
električne energije za lastno oskrbo.

Or. de

Predlog spremembe 498
Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno.

Pravice v zvezi z morebitno proizvodnjo 
električne energije s strani novih 
udeležencev se ne dodelijo brezplačno, 
razen v primeru soproizvodnje toplotne in 
električne energije za lastno oskrbo.

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodnja toplotne in električne energije je najbolj varčen način sočasne proizvodnje 
toplote in elektrike iz primarnih energetskih virov, ki ga zavestno spodbujajo številne države 
članice. Da ne bi dodatno obremenjevali naprav za soproizvodnjo toplotne in električne 
energije ter da bi spodbujali nove naprave, mora biti celotna dražba omejena izključno na 
naprave za proizvodnjo električne energije v energetskem sektorju.
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Predlog spremembe 499
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje 30. junija 2010 
objavi usklajena pravila za dodelitev 
pravic novim udeležencem in pravila za 
izboljšanje delovanja industrijskih obratov 
(združevanje, zapiranje, prenos znotraj 
EU), ki bodo oblikovana in sprejeta v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 23(3).

Or. fr

Obrazložitev

Pravila o dodelitvi pravic novim udeležencem ter pravila o zapiranju, prenosih pravic z 
zaprtih na nove obrate znotraj EU, pa tudi pravila o združevanju („pooling”), morajo biti 
določena na ravni Skupnosti vzporedno s pravili o brezplačni dodelitvi pravic obstoječim 
napravam.

Predlog spremembe 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Do 500 milijonov pravic za nove 
udeležence se dodeli velikim 
komercialnim demonstracijskim 
projektom za zajemanje in geološko 
shranjevanje ogljikovega dioksida na 
ozemlju EU ali v državah v razvoju ter v 
državah izven EU, katerih gospodarstvo je 
v prehodnem obdobju in ki so ratificirale 
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prihodnji mednarodni sporazum.
Pravice se dodelijo projektom, ki 
zagotavljajo razvoj, so stroškovno najbolj 
ugodni in geografsko uravnoteženo 
razporejeni po ozemlju EU, za širok 
razpon tehnologij zajemanja in 
geološkega shranjevanja ogljikovega 
dioksida ob uporabi raznolikih geoloških 
območij shranjevanja.  Njihova dodelitev 
je odvisna od preverjenega izogibanja 
emisijam CO2 z uporabo geološkega 
shranjevanja.
Komisija predlaga strukture in postopke 
za določitev teh projektov in dodelitev 
pravic. Prizadeva si zagotoviti, da je 
možno pred zasedanjem konference 
pogodbenic Okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja, ki bo v Kopenhagnu 
novembra 2009, dokazati prepričljiv 
napredek pri sklepanju pogodb za 12 
velikih komercialnih demonstracijskih 
projektov

Or. en

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)

Obrazložitev

EU mora prevzeti vodstvo pri razvoju tehnologije zajemanja in shranjevanja CO2, če želi 
prepričati Kitajsko in druge velike porabnice premoga, da ratificirajo mednarodni sporazum 
za občutno zmanjšanje emisij CO2.  V tem predlogu spremembe se z določitvijo najvišje meje 
emisij v EU zagotovi takojšen, zanesljiv in evropski finančni mehanizem, ki načrtovalcem 
projektov zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida nudi plačilo stroškov razvoja, 
zaradi katerih tehnologija na začetku komercialno ni donosna.  To bo osnova za nadaljnja 
pogajanja o podrobnostih s Svetom.

Predlog spremembe 501
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. 60 milijonov pravic letno, do največ 
600 milijonov pravic iz rezerve za nove 
udeležence, se dodeli velikim 
komercialnim demonstracijskim 
projektom za zajemanje in geološko 
shranjevanje ogljikovega dioksida na 
ozemlju EU ali v državah v razvoju ter v 
državah izven EU, katerih gospodarstvo je 
v prehodnem obdobju in ki so ratificirale 
prihodnji mednarodni sporazum.
Pravice se dodelijo projektom, ki potekajo 
v skladu z ureditvijo, ki jo predlaga 
Komisija, in ki zagotovijo, da se 
stroškovno najbolj ugodno razvije širok 
razpon tehnologij. Dodelitev je odvisna od 
dejanskega geološkega shranjevanja 
ogljikovega dioksida. Pravice, ki niso 
potrebne zaradi doseganja meril dodelitve, 
ostajajo na razpolago v rezervi za nove 
udeležence.
Komisija si prizadeva zagotoviti, da so 
pogodbe za izgradnjo 12 velikih 
komercialnih demonstracijskih naprav 
oddane pred pričetkom srečanja 
konference pogodbenic Okvirne 
konvencije ZN o spremembi podnebja 
novembra 2009.

Or. en

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)

Predlog spremembe 502
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Iz rezerve Skupnosti za nove 
udeležence se vsako leto dodeli 60 
milijonov pravic – so skupno največ 600 
milijonov pravic – najmanj 12 
demonstracijskim napravam, ki izvajajo 
zajetje in shranjevanje CO2 pod zemljo. 
Pravice se dodelijo za projekte, izvajane 
na podlagi sporazumov, ki jih predlaga 
Komisija in katerih namen je razvoj vrste 
tehnologij ter načinov shranjevanja ob 
večji stroškovni učinkovitosti. Dodelitev 
teh pravic je odvisna od dejanske količine 
geološko shranjenega ogljikovega 
dioksida.

Or. de

(Sklicevanje na AM 22 v PR 727283)

Obrazložitev

Namen predlagane spremembe je, da bi spodbudili zgodnjo odločitev o namestitvi 
demonstracijskih naprav.

Predlog spremembe 503
Kathy Sinnott

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Do 31. decembra 2015 bo v rezervi za 
nove udeležence rezerviranih 60 milijonov 
pravic, ki bodo dodeljene prvim 12 
napravam, ki bodo pred tem datumom 
začele s trajnostnim komercialnim 
zajemanjem in geološkim shranjevanjem 
emisij ogljikovega dioksida, in sicer po 
eno pravico za vsako trajno shranjeno 
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tono do leta 2016. Teh 12 naprav določi 
Komisija še pred 1. januarjem 2013. Ta 
možnost velja za naprave, kjer koli v EU 
ali v tretjih državah, ki so ratificirale 
prihodnji mednarodni sporazum.

Or. en

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)

Obrazložitev

Zajemanje ogljikovega dioksida je treba razviti trajnostno, Evropski parlament pa mora 
spodbujati trajnost, kjer je to primerno.

Predlog spremembe 504
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Do 31. decembra 2015 bo v rezervi za 
nove udeležence rezerviranih 60 milijonov 
pravic, ki bodo dodeljene prvim 12 
napravam, ki bodo pred tem datumom 
začele s komercialnim zajemanjem in 
geološkim shranjevanjem emisij 
ogljikovega dioksida, in sicer po eno 
pravico za vsako trajno shranjeno tono do 
leta 2016. Teh 12 naprav določi Komisija 
še pred 1. januarjem 2013.

Or. en

(Cross-reference to AM 22 of PR/727283)

Obrazložitev

V pojasnitev.
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Predlog spremembe 505
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 % 
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dražba pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami pomeni maksimalne stroške za vse 
odjemalce in nobenih dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je zgolj nova dajatev na CO2, ki 
jo plačajo odjemalci. Da bi odjemalcem v EU prihranili do 55 milijard EUR na leto in 
ohranili cene energije za 20–30 EUR/MWh nižje, ne da bi postavili pod vprašaj učinkovitost 
sistema za trgovanje z emisijami, ne bi smel temeljiti na dražbi. Dodelitev pravic brezplačno 
na podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje lahko omogoči cenovno in ekološko 
učinkovit instrument.

Predlog spremembe 506
Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 

črtano
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okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 % 
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Takšno rešitev najdemo v poglavju o dodelitvi pravic na podlagi metode referenčne vrednosti.

Predlog spremembe 507
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 % 
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prenos brezplačnih pravic je dovoljen le, če ni sklenjen mednarodni sporazum. Dodelitev 
mora potem temeljiti na referenčnih vrednostih, da bi se zagotovili enakopravni pogoji glede 
na količino emisij na proizvedeno enoto. Vključujejo porabo goriv, vrsto goriva in procesno 
učinkovitost pri tehnologijah, ki so učinkovite glede na oddajo emisij CO2. Natančni načrt in 
posodobitev postopka za referenčne vrednosti postane pomemben šele kasneje, ko bodo 
sklenjeni mednarodni sporazumi.
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Predlog spremembe 508
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 % 
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

7. Za naprave iz Priloge I te direktive se v 
vsej Skupnosti določijo enotne referenčne 
vrednosti, ki se sprejmejo in nadzorujejo v 
skladu z usklajenim postopkom. 
Napravam se na podlagi teh referenčnih 
vrednosti dodeli 100 % pravic brezplačno. 
Ta brezplačna dodelitev pravic ne velja za 
naprave, ki ne proizvajajo električne 
energije sočasno s toplotno energijo.

Or. de

Obrazložitev

Industrijski proizvodni obrati so zaradi mednarodne konkurence prisiljeni k nenehnemu 
izboljševanju svoje energetske učinkovitosti. Obremenitev, povezana s trgovanjem z 
emisijami, ki je omejeno na Evropo, se zaradi mednarodne konkurence ne more prenesti prek 
proizvoda. Ogrožena bi bila njihova konkurenčnost, posledica česar pa bi bila selitev 
proizvodnih dejavnosti v države, ki niso zavezane k izvajanju zakonodaje o varovanju 
podnebja.

Predlog spremembe 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 7. Do pričetka veljavnosti mednarodnega 
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pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

sporazuma in ob upoštevanju členov 10b 
in 28, znaša količina pravic, dodeljena 
brezplačno za naprave, ki niso zajete v 
odstavku 2, leta 2013 in vsako naslednje 
leto 100 % količine, določene v skladu z 
ukrepi iz odstavka 1 in brez spreminjanja 
celotne količine pravic v skladu s členom 
9.

Or. en

Obrazložitev

Predelovalna industrija je na splošno izpostavljena hudi mednarodni konkurenci. Dražba 
pravic te panoge in celotno to industrijo in gospodarstvo celotno gospodarstvo EU izpostavlja 
tveganju, ki jih ni mogoče natančno določiti, hkrati pa ne prispeva k okoljskim ciljem 
direktive. Zgornja meja je postavljena pri 21 % in se bo dosegla z dražbo pravic ali brez nje, 
s postopnim zmanjšanjem razpoložljive količine pravic. Zato bi morala predelovalna 
industrija 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.

Predlog spremembe 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša 
količina pravic, dodeljena brezplačno v 
okviru odstavkov 3 do 6 tega člena [in 
odstavka 2 člena 3c] leta 2013, 80 %
količine, določene v skladu z ukrepi iz 
odstavkov 1, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do ukinitve brezplačne dodelitve 
pravic leta 2020.

7. Do pričetka veljavnosti mednarodnega 
sporazuma znaša količina pravic, 
dodeljena brezplačno za naprave, ki niso 
zajete v odstavku 2, leta 2013 in vsako 
naslednje leto 100 % količine, določene v 
skladu z ukrepi iz odstavka 1 in brez 
spreminjanja celotne količine pravic v 
skladu s členom 9.

Or. en
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Obrazložitev

Predelovalna industrija prejme 100 % brezplačnih pravic za emisijske kredite na podlagi 
metodologije referenčnih vrednosti, da bi preprečili njeno izpostavljanje slabšemu 
konkurenčnemu položaju v primerjavi z industrijo izven EU, za katero ne veljajo enakovredno 
ukrepi za zmanjšanje emisij. Z brezplačno dodelitvijo se nikakor ne spreminja cilj zmanjšanja 
emisij za 21 %, zastavljen v sistemu trgovanja z emisijami, saj je število emisijskih pravic 
enako kot v primeru dodelitve na podlagi dražbe.

Predlog spremembe 511
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno leta 2013, 
100 % količine, določene v skladu z 
odstavki 1 do 3.

Komisija ta odstotek pregleda leta 2010 in 
nato periodično vsakih 4 let. Pri pregledu 
se upošteva opažene okoljske in 
gospodarske vplive. Treba se je 
posvetovati z vsemi ustreznimi socialnimi 
partnerji. Vsi ukrepi, ki jih po tem 
pregledu sprejme Komisija in so 
namenjeni spremembi nebistvenih določb 
te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Dražba se izvede na podlagi predpostavke o sposobnosti prenosa stroškov. Ti lahko občutno 
vplivajo na naprave, ki so izpostavljene tveganju za povečanje emisij CO2. Ta učinek je še 
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toliko večji zaradi različne sposobnosti prenosa stroškov med proizvajalci električne energije 
in predelovalno industrijo.  Zato se ne bi smelo predvideti dražb za predelovalno industrijo. 
Razjasnitev glede potrebe po dodelitvi glede na obseg, izračunan z uporabo referenčnih 
vrednosti.

Predlog spremembe 512
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1.

Or. pl

Obrazložitev

V gospodarstvih, ki temeljijo na fosilnih gorivih, bi se s predlaganimi določbami, zlasti brez 
brezplačnega dodeljevanja pravic proizvajalcem električne energije ter ob linearnem 
zmanjšanju pravic, izrazito povečale cene električne energije, kar bi pomenilo veliko 
povečanje stroškov za celotno gospodarstvo, s tem pa preložitev teh stroškov na državljane.

Predlog spremembe 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
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pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

pravic, dodeljena brezplačno leta 2013, 
100 % količine, določene v skladu z 
odstavki 1–3 tega člena, nato pa se 
brezplačna dodelitev vsako leto zmanjšuje 
za enak znesek do 80 % pravic leta 2020.

Komisija ta delež leta 2020 ponovno 
oceni; nadaljnje ocene pa potekajo vsaka 
štiri leta. V novo oceno je vključen vpliv 
na okolje ter gospodarstvo. Posvetovati se 
je treba z vsemi zadevnimi socialnimi 
partnerji. Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Or. pl

Obrazložitev

Trgovina temelji na predpostavki, da je možen prenos stroškov. Navedeno lahko ima hude 
posledice za naprave, ki jim grozi povečanje emisij CO2, poleg tega pa nanje vplivajo različne 
možnosti proizvajalcev energije in proizvodne panoge za prenos stroškov. Iz tega razloga je 
treba trgovino v proizvodni panogi uvesti zelo previdno in na podlagi ekonomske analize. S 
tem je pojasnjeno, da mora razlikovanje temeljiti na dodelitvi pravic v skladu z uporabljenimi 
cilji.

Predlog spremembe 514
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno leta 2013, 
100 % količine, določene v skladu z 
odstavki 1 do 3, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do 80 % brezplačnih pravic leta 
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zmanjšuje za enak znesek do ukinitve
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

2020.

Komisija ta odstotek pregleda leta 2010 in 
nato periodično vsakih 4 let. Pri pregledu 
se upošteva opažene okoljske in 
gospodarske vplive. Treba se je 
posvetovati z vsemi ustreznimi socialnimi 
partnerji. Vsi ukrepi, ki jih po tem pregledu 
sprejme Komisija in so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Dražba se izvede na podlagi predpostavke o sposobnosti prenosa stroškov. Ti lahko občutno 
vplivajo na naprave, ki so izpostavljene tveganju za povečanje emisij CO2. Ta učinek je še 
toliko večji zaradi različne sposobnosti prenosa stroškov med proizvajalci električne energije 
in predelovalno industrijo.  Zato je treba možnost dražb za predelovalno industrijo uvesti zelo 
previdno, spremljati pa jo mora ekonomski pregled. Razjasnitev glede potrebe po dodelitvi 
glede na obseg, izračunan z uporabo referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 515
Irena Belohorská

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno leta 2013, 
100 % količine, določene v skladu z 
odstavki 1 do 3, nato pa se brezplačna 
dodelitev vsako leto zmanjšuje za enak 
znesek do 80 % brezplačnih pravic leta 
2020.

Komisija ta odstotek pregleda leta 2010 in 
nato periodično vsakih 4 let. Pri pregledu 
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se upošteva opažene okoljske in 
gospodarske vplive. Treba se je 
posvetovati z vsemi ustreznimi socialnimi 
partnerji. Vsi ukrepi, ki jih po tem pregledu 
sprejme Komisija in so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Or. en

Obrazložitev

Dražba se izvede na podlagi predpostavke o sposobnosti prenosa stroškov. Ti lahko občutno 
vplivajo na naprave, ki so izpostavljene tveganju za povečanje emisij CO2. Ta učinek je še 
toliko večji zaradi različne sposobnosti prenosa stroškov med proizvajalci električne energije 
in predelovalno industrijo.  Zato je treba možnost dražb za predelovalno industrijo uvesti zelo 
previdno, spremljati pa jo mora ekonomski pregled. Razjasnitev glede potrebe po dodelitvi 
glede na obseg, izračunan z uporabo referenčnih vrednosti.

Predlog spremembe 516
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 100 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev prilagodi z 
linearnim faktorjem v skladu s členom 9.

Or. en
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Obrazložitev

Proizvodni obrati si nenehno prizadevajo povečati učinkovitost, saj se povečuje pritisk 
konkurence na mednarodni ravni. S samoregulativnimi ukrepi je bilo doseženega nekaj 
napredka pri zmanjševanju emisij CO2. Da ne bi ogrozili položaja Evrope kot mesta za 
industrijo, se je treba odločiti za zmanjšanje količine brezplačnih pravic, ki ga je mogoče 
upravičiti. Ker je linearni faktor iz člena 9 že ambiciozen cilj za znižanje, še vedno obstajajo 
spodbude za nadaljnje zmanjšanje emisij in priložnosti za nove naložbe.

Predlog spremembe 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 in 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 4 in 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti je treba brezplačne pravice za soproizvodnjo, da bi se ohranila konkurenčnost 
daljinskega ogrevanja.

Predlog spremembe 518
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za 5 %.

Or. fr

Obrazložitev

Potrebna je večja postopnost v dajanju pravic na dražbo, saj lahko sedanji tempo zadevna 
podjetja ogrozi. S 5-odstotno postopnostjo na leto se bo podjetjem omogočilo, da bodo lahko 
bolje načrtovala svoja vlaganja v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 519
Peter Liese, Matthias Groote

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020.

7. Ob upoštevanju člena 10b znaša količina 
pravic, dodeljena brezplačno v okviru 
odstavkov 3 do 6 tega člena [in odstavka 2 
člena 3c] leta 2013, 80 % količine, 
določene v skladu z ukrepi iz odstavkov 1, 
nato pa se brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjšuje za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020. Od 
leta 2014 dalje se brezplačne pravice, 
dodeljene letalskim operaterjem v skladu s 
členom 3d(2) zmanjšuje za enake količine 
do ukinitve brezplačne dodelitve pravic 
leta 2020.

Or. en
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Obrazložitev

To ustreza sporazumu med Svetom in Parlamentom o vključitvi letalstva v sistem za trgovanje 
z emisijami. Sporazum navaja, da se ob splošnem pregledu lahko poveča obseg dražb.
Vlagatelji predloga sprememb se sklicujejo na to možnost in podpirajo zamisel, ki jo je 
Evropska komisija podala v splošnem pregledu.

Predlog spremembe 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Ob upoštevanju člena 10b količina 
pravic, dodeljenih brezplačno v skladu z 
odstavkom 3 tega člena, leta 2013 znaša 
100 % količine, določene v skladu z 
ukrepi iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti je treba brezplačne pravice za soproizvodnjo, da bi se ohranila konkurenčnost 
daljinskega ogrevanja.

Predlog spremembe 521
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 

črtano
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dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s pravili o dodelitvi iz odstavka 7 je logično, da ta pravila niso več potrebna.

Predlog spremembe 522
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dražba pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami pomeni maksimalne stroške za vse 
odjemalce in nobenih dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je zgolj nova dajatev na CO2, ki 
jo plačajo odjemalci. Da bi odjemalcem v EU prihranili do 55 milijard EUR na leto in 
ohranili cene energije za 20–30 EUR/MWh nižje, ne da bi postavili pod vprašaj učinkovitost 
sistema za trgovanje z emisijami, ne bi smel temeljiti na dražbi. Dodelitev pravic brezplačno 
na podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje lahko omogoči cenovno in ekološko 
učinkovit instrument.
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Predlog spremembe 523
Anne Laperrouze

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Za uskladitev.

Predlog spremembe 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Predelovalna industrija je pretežno izpostavljena ostri mednarodni konkurenci. Dražba 
pravic to industrijo in celotno gospodarstvo EU izpostavlja nepredvidljivim 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, s postopnim zmanjšanjem razpoložljive količine pravic. 
Zato bi morala predelovalna industrija 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.

Predlog spremembe 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predelovalna industrija prejme 100 % brezplačnih pravic za emisijske kredite na podlagi 
metodologije referenčnih vrednosti, da bi preprečili njeno izpostavljanje slabšemu 
konkurenčnemu položaju v primerjavi z industrijo izven EU, za katero ne veljajo enakovredno 
ukrepi za zmanjšanje emisij. Z brezplačno dodelitvijo se nikakor ne spreminja cilj zmanjšanja 
emisij za 21 %, zastavljen v sistemu trgovanja z emisijami, saj je število emisijskih pravic 
enako kot v primeru dodelitve na podlagi dražbe.
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Predlog spremembe 526
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6. Brezplačne pravice se 
na ravni naprav se dodelijo na podlagi 
referenčni vrednosti v tonah CO2 na 
proizvedeno enoto. Ostale značilnosti 
oblikovanja referenčne vrednosti so 
predmet odstavka 1.
Specifičnim panogam ali delom panog, 
pri katerih se lahko ustrezno utemelji, da 
zanje obstaja tveganje povečanja emisij 
CO2, ter pri katerih je električna energija 
velik del proizvodnih stroškov in se 
proizvaja učinkovito, se lahko dodeli do 
80 % brezplačnih pravic, da se upošteva 
poraba električne energije v proizvodnem 
procesu, ne da bi se zato spremenila 
skupna količina pravic.

Or. en

Obrazložitev

Prenos brezplačnih pravic je dovoljen le, če ni sklenjen mednarodni sporazum. Dodelitev 
mora potem temeljiti na referenčnih vrednostih, da bi se zagotovili enakopravni pogoji glede 
na količino emisij na proizvedeno enoto. Vključujejo porabo goriv, vrsto goriva in procesno 
učinkovitost pri tehnologijah, ki so učinkovite glede na oddajo emisij CO2. Natančni načrt in 
posodobitev postopka za referenčne vrednosti postane pomemben šele kasneje, ko bodo 
sklenjeni mednarodni sporazumi.
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Predlog spremembe 527
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice, ki 
ustrezajo 100 odstotkom količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6, dokler 
se ne sklene zadovoljujočega 
mednarodnega sporazuma v skladu z 
merili, opredeljenimi v členu 28(1) te 
direktive.

Or. fr

Obrazložitev

V direktivi je primerno potrditi, da bo treba industrijskim panogam in delom panog, ki so 
izpostavljeni povečanju emisij CO2, pravice dodeliti brezplačno, dokler se ne doseže 
zadovoljujočega mednarodnega sporazuma. Ta določba je nujna za zagotovitev načrtovanja 
vlaganj na območju EU.

Predlog spremembe 528
Antonio De Blasio

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam, ki neposredno 
ali posredno povzročajo emisije, v 
panogah, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice v obsegu, določenem z 
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z odstavki 2 do 6. uporabo najboljše razpoložljive 
tehnologije, opredeljene na ravni 
Skupnosti.

Or. hu

Predlog spremembe 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

8. Ob upoštevanju člena 10b se leta 2013 
in v vsakem nadaljnjem letu napravam v 
panogah, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo vse pravice do količine, določene 
v skladu z odstavki 1–3 brez spremembe 
skupne količine pravic, določenih v členu 
9.

Or. pl

Obrazložitev

Obseg brezplačnih pravic ni odvisen od konkretnega leta, ampak od tveganja povečanja 
emisij CO2. Če se ugotovi, da obstaja nevarnost tega povečanja, so vse pravice, dodeljene na 
podlagi ciljev, brezplačne. Utemeljitev: v skladu s cilji morajo dodelitve pravic ustrezati 
mejnim vrednostim panog v okviru sistema trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 530
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice 
do 100 odstotkov količine, določene v 
skladu z odstavki 2 do 6.

8. Glede na člen 10b se leta 2013 in v 
vsakem nadaljnjem letu napravam v 
panogah, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo vse pravice, določene v skladu z 
odstavki 1 do 3 in brez spremembe skupne 
količine pravic v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Upravičenost do brezplačnih pravic ne sme biti odvisna od določenega leta, temveč od 
tveganja povečanja emisij CO2. Če se tveganje ugotovi, morajo biti vse po referenčnih 
vrednostih izračunane pravice brezplačne. V predlogu spremembe je pojasnjeno, da mora biti 
dodelitev glede na referenčne vrednosti v skladu z zgornjo mejo za panogo v okviru sistema za 
trgovanje z emisijami. 

Predlog spremembe 531
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice 
do 100 odstotkov količine, določene v 
skladu z odstavki 2 do 6.

8. Glede na člen 10b se leta 2013 in v 
vsakem nadaljnjem letu napravam v 
panogah, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo vse pravice, določene v skladu z 
odstavki 1 do 3 in brez spremembe skupne 
količine pravic v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Upravičenost do brezplačnih pravic ne sme biti odvisna od določenega leta, temveč od 
tveganja povečanja emisij CO2. Če se tveganje ugotovi, morajo biti  vse po referenčnih 
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vrednostih izračunane pravice brezplačne. V predlogu spremembe je pojasnjeno, da mora biti 
dodelitev glede na referenčne vrednosti v skladu z zgornjo mejo za panogo v okviru sistema za 
trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 532
Irena Belohorská

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice 
do 100 odstotkov količine, določene v 
skladu z odstavki 2 do 6.

8. Glede na člen 10b se leta 2013 in v 
vsakem nadaljnjem letu napravam v 
panogah, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo vse pravice, določene v skladu z 
odstavki 1 do 3 in brez spremembe skupne 
količine pravic v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Upravičenost do brezplačnih pravic ne sme biti odvisna od določenega leta, temveč od 
tveganja povečanja emisij CO2. Če se tveganje ugotovi, morajo biti vse po referenčnih 
vrednostih izračunane pravice brezplačne. V predlogu spremembe je pojasnjeno, da mora biti 
dodelitev glede na referenčne vrednosti v skladu z zgornjo mejo za panogo v okviru sistema za 
trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 533
Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
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izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, povezanem s 
prenosom proizvodnje z visokimi 
emisijami v tretje države ali na območja 
EU, ki jih sistem Skupnosti ne pokriva, 
brezplačno dodelijo pravice do 100 % 
količine, določene v skladu z odstavki 2 do 
6.

Or. en

Obrazložitev

S to spremembo se zagotovi enakopravna obravnava sistemov ogrevanja, ki morajo omejiti 
svojo zmožnost prenosa stroškov, nastalih z udeležbo v sistemu EU za trgovanje z emisijami, 
na končne uporabnike na trgu, medtem ko večino panoge sestavljajo naprave s kapaciteto, ki 
je manjša od 20 MW, ki zato ne sodelujejo v sistemu za trgovanje z emisijami. S tem 
popravkom se poudari možnost povečanja emisij iz sistemov, na kar bi morala biti Evropska 
skupnost še posebej pozorna.

Predlog spremembe 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah ali 
delih panog, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, 
brezplačno dodelijo pravice do 100 
odstotkov količine, določene v skladu z 
odstavki 2 do 6 in členom 10b.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje za povečanje emisij CO2 izhaja iz posledic vključitve neposrednih emisij v sistem 
trgovanja z emisijami in v nekaterih primerih, kot je proizvodnja primarnega aluminija, iz 
posrednih posledic prenosa stroškov CO2 v ceno električne energije. V nekaterih panogah 
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mora količina pravic, dodeljenih za blažitev tveganja za povečanje emisij, upoštevati tako 
neposredne kot posredne učinke.

Predlog spremembe 535
Avril Doyle

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah ali 
delih panog, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2, brezplačno 
dodelijo pravice do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu z odstavki 2 do 6.

Or. en

Predlog spremembe 536
Frédérique Ries

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
se napravam v panogah, ki so izpostavljene 
visokemu tveganju povečanja emisij CO2, 
brezplačno dodelijo pravice do 100 
odstotkov količine, določene v skladu z 
odstavkom 1, kot je potrebno, da se 
prepreči takšno povečanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Količina brezplačnih pravic se mora določiti zgolj na podlagi dveh dejavnikov:
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(1) sklicevanje na usklajena pravile EU, kot je referenčna vrednost, omenjena v odstavku 1. 
(2) količine, ki je nujno potrebna za preprečitev selitve proizvodnje ali uvažanja blaga iz 
držav brez podobne obremenitve emisij.

Predlog spremembe 537
Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavkom 1, kot je potrebno, da se 
prepreči takšno povečanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Do tveganja povečanja emisij pride, ker za proizvajalce znotraj in izven EU ne veljajo enake 
omejitve emisij ogljika. Ker ni ustreznega mednarodnega dogovora, bi morale energetsko 
intenzivne industrijske panoge, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij, prejeti ustrezno 
količino brezplačnih pravic, da bi preprečili prenos emisij v države, ki ne nalagajo 
primerljivih omejitev emisij za svojo lokalno proizvodnjo. 

Predlog spremembe 538
Dorette Corbey

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
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emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6. Odstotek se določi ob 
upoštevanju, do kakšne mere je 
posamezna naprava v zadevni panogi 
zmožna zmanjšati ravni emisij z uporabo 
najbolj učinkovitih tehnik in ob 
upoštevanju neizogibne porabe električne 
energije v proizvodnem procesu.

Or. en

Obrazložitev

Pri določanju odstotka brezplačnih pravic v panogi je treba upoštevati uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnik ter neizogibno porabo električne energije.

Predlog spremembe 539
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6.

8. Leta 2013 in v vsakem nadaljnjem letu 
do leta 2020 se napravam v panogah, ki so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2, brezplačno dodelijo pravice do 
100 odstotkov količine, določene v skladu 
z odstavki 2 do 6. To velja tudi za podobne 
obrate ali podjetja, ki jih ni mogoče jasno 
uvrstiti v nobeno panogo.

Or. de

Obrazložitev

Panoge so sedaj opredeljene na podlagi glavnih akterjev v različnih industrijskih sektorjih. S 
tem pa se zanemari pomemben dejavnik. Nekatera podjetja/mešani koncerni v EU imajo 
namreč bolj zapleteno proizvodno paleto, zato jih ni mogoče uvrstiti v eno samo panogo. To 
bi za ta podjetja pomenilo uvrstitev v panogo s sektorskimi kodami, ki ne ustrezajo najbolj 
njihovim dejanskim značilnostim.
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Predlog spremembe 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

črtano

Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic 
pri cenah proizvodov na naprave, ki 
izpuščajo manj emisij CO2, izven 
Skupnosti, ob upoštevanju:
(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;
(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;
(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;
(d) vpliv podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.
Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
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sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Člen 10a(9) je bistveni del ukrepov za preprečevanje povečanja emisij CO2 in bi ga bilo zato 
treba prestaviti v člen 10b.

Predlog spremembe 541
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

črtano

Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic 
pri cenah proizvodov na naprave, ki 
izpuščajo manj emisij CO2, izven 
Skupnosti, ob upoštevanju:
a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;
b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
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tehnologij;
c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;
d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.
Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s pravili o dodelitvi iz odstavka 7 je logično, da ta pravila niso več potrebna.

Predlog spremembe 542
Thomas Ulmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

črtano

Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].
Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
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panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic 
pri cenah proizvodov na naprave, ki 
izpuščajo manj emisij CO2, izven 
Skupnosti, ob upoštevanju:
(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;
(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;
(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;
(d) vpliv podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.
Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Dražba pravic v okviru sistema za trgovanje z emisijami pomeni maksimalne stroške za vse 
odjemalce in nobenih dodatnih koristi za zmanjšanje CO2. To je zgolj nova dajatev na CO2, ki 
jo plačajo odjemalci. Da bi odjemalcem v EU prihranili do 55 milijard EUR na leto in 
ohranili cene energije za 20–30 EUR/MWh nižje, ne da bi postavili pod vprašaj učinkovitost 
sistema za trgovanje z emisijami, ne bi smel temeljiti na dražbi. Dodelitev pravic brezplačno 
na podlagi referenčnih vrednosti in dejanske proizvodnje lahko omogoči cenovno in ekološko 
učinkovit instrument.
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Predlog spremembe 543
Linda McAvan

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. septembra 
2009 in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost na ravni Skupnosti za zadevno 
panogo ali del panoge, da brez večje 
izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic pri cenah proizvodov na 
podlagi razpona verodostojnih cen ogljika 
na naprave, ki izpuščajo manj emisij CO2, 
izven Skupnosti, ob upoštevanju
naslednjih količinskih meril:

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje, 
izračunano kot delež celotne dodane 
vrednosti, ali, kadar ti podatki niso na 
voljo na ustrezni ravni, kot delež celotnih 
stroškov proizvodnje;
(b) znane ravni uvoza in izvoza v zadevni 
panogi ali delu panoge.
Po tej presoji bo za panoge, izpostavljene 
visokemu tveganju, vključno s tistimi, ki 
na to mejijo, treba preučiti posledice dražb 
na:
(a) tržni deleža zadevnih panog ali delov 
panog;
(b) donosnosti kot možnega pokazatelja 
dolgoročnih naložb in/ali odločitev o 
preselitvi;
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Za panoge ali dele panog, ki na podlagi 
kvantitativne presoje predstavljajo veliko 
tveganje povečanja emisij CO2, bi morali s 
kakovostno oceno določiti, ali je tveganje 
res tako veliko, in sprejeti odločitve v 
skladu s členom 10b.  V to naj bi bilo 
vključeno naslednje:

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(a) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;

(b) ocena tržne strukture (sedanje in 
načrtovane), zadevni geografski in 
proizvodni trg, stroški prevoza, 
izpostavljenost panog mednarodni 
konkurenci, dolgoročne in srednjeročne 
ovire za trgovino in dejavniki, ki vplivajo 
na odločitve o kraju (vključno z 
razlikovanjem glede kakovosti izdelka ali 
ravni storitve proizvajalcev v Skupnosti, 
standardi za izdelke, pomenom bližine 
proizvodnih trgov in tržnih dejavnikov ter 
tveganjem preselitve);

(d) vpliv podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

(c) vpliv podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je določiti jasna in pregledna merila, na podlagi katerih bi 
ocenili, v katerih panogah bi se lahko povečale emisije CO2. S tem bi industriji in drugim 
zainteresiranim stranem zagotovili večjo jasnost o tem, kako bo potekalo ocenjevanje. 
Navedena merila so nastala po zgledu glavnih akademskih študij na temo ocenjevanja 
tveganja glede povečanja emisij CO2.
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Predlog spremembe 544
Avril Doyle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost na ravni Skupnosti za zadevno 
panogo ali del panoge, da brez večje 
izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic pri cenah proizvodov na 
naprave, ki izpuščajo manj emisij CO2, 
izven Skupnosti, ob upoštevanju
naslednjih količinskih meril:

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje, 
izračunano kot delež celotne dodane 
vrednosti, ali, kadar ti podatki niso na 
voljo na ustrezni ravni, kot delež celotnih 
stroškov proizvodnje;
(b) znane ravni uvoza in izvoza v zadevni 
panogi ali delu panoge;
(c) tržnega deleža zadevnih panog ali 
delov panog;
(d) donosnosti kot možnega pokazatelja 
dolgoročnih naložb in/ali odločitev o 
preselitvi;
(e) učinka prenosa stroškov CO2 na cene 
izdelka v zadevni panogi ali delu panoge.
Za panoge ali dele panog, ki na podlagi 
količinske ocene predstavljajo veliko 
tveganje povečanja emisij CO2, bi morali s 
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kakovostno oceno določiti, ali je tveganje 
res tako veliko, in sprejeti odločitve v 
skladu s členom 10b. V to naj bi bilo 
vključeno naslednje:

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(a) verjetnost, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;

(b) ocena tržne strukture (sedanje in 
načrtovane), zadevni geografski in 
proizvodni trg, stroški prevoza, 
izpostavljenost panog mednarodni 
konkurenci, dolgoročne in srednjeročne 
ovire za trgovino ter dejavniki, ki vplivajo 
na odločitve o kraju (vključno z 
razlikovanjem glede kakovosti izdelka ali 
ravni storitve proizvajalcev v Skupnosti, 
standardi za izdelke, pomenom bližine 
proizvodnih trgov in tržnih dejavnikov ter 
tveganjem preselitve);

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

(c) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Namen teh predlogov sprememb je določiti jasna in pregledna merila, na podlagi katerih bi 
ocenili, v katerih panogah bi se lahko povečale emisije CO2. S tem bi industriji in drugim 
zainteresiranim stranem zagotovili večjo jasnost o tem, kako bo potekalo ocenjevanje.
Navedena merila so nastala po zgledu glavnih akademskih študij na temo ocenjevanja 
tveganja glede povečanja emisij CO2.
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Predlog spremembe 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2009
in vsakih pet let po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Vsako leto lahko na podlagi novih tržnih 
informacij vsaka panoga, ki ni vključena 
v prilogo Ia, od Komisije zahteva, da 
ponovno preuči primer, da bi se lahko 
obravnavala kot panoga, kjer obstaja 
tveganje povečanja emisij CO2.

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri
cenah proizvodov na naprave, ki 
izpuščajo manj emisij CO2, izven 
Skupnosti, ob upoštevanju:

Komisija pri določanju panog iz odstavka 
8 upošteva, kolikšna je verjetnost za 
zadevno panogo ali del panoge, da prenese
strošek potrebnih pravic prek cen 
proizvodov, brez izgube tržnega deleža, 
donosnosti ali priložnosti za naložbe 
zaradi enake panoge ali dela panoge v 
državah zunaj EU, ki ne nalagajo 
primerljivih omejitev emisij. Ustrezna 
merila so med drugim naslednja:

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(a) verjetnost, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje v 
industrijskih panogah z visokimi 
emisijami CO2 na enoto prodaje;

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(b) verjetnost, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(c) tržne strukture, zadevnega 
geografskega in proizvodnega trga, 
izpostavljenosti panog mednarodni 

(c) sedanja in načrtovana tržna struktura, 
zadevni geografski in proizvodni trg, 
izpostavljenost panog mednarodni 
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konkurenci; konkurenci, med drugim ob upoštevanju 
cen prevoza in ogljikovega dioksida;

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

(d) vpliv podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

(da) učinek prenosa stroškov CO2 na cene 
električne energije v zadevni panogi ali 
delu panoge.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih panog.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne in gospodarske varnosti bi bilo treba obdobje podaljšati na pet let, datum prve 
ocene pa bi moral biti 30. junij 2009. Če bi tržne informacije pokazale, da je prišlo do 
povečanja emisij CO2 v panogah, za katere to ni pričakovano, bi morali imeti pripravljeno 
rešitev, pri čemer ne bi bilo treba čakati na naslednji petletni pregled.

Do tveganja povečanja emisij pride, ker za proizvajalce v Evropski uniji in zunaj nje ne 
veljajo enake omejitve emisij ogljika. S tem predlogom spremembe je zagotovljeno, da bodo 
upoštevani prihodnja tržna struktura, intenzivnost emisij CO2 in stroški prevoza.

Predlog spremembe 546
Anne Laperrouze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2009
in vsakih pet let po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
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dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Vsako leto lahko na podlagi novih tržnih 
informacij vsaka panoga, ki ni vključena 
v prilogo Ia, od Komisije zahteva, naj 
ponovno obravnava njen primer, da bi se 
jo uvrstilo med panoge, ki so izpostavljene 
povečanju emisij CO2.

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri
cenah proizvodov na naprave, ki 
izpuščajo manj emisij CO2, izven 
Skupnosti, ob upoštevanju:

Komisija pri določanju panog iz osmega 
odstavka upošteva, kolikšna je verjetnost 
za zadevno panogo ali del panoge, da 
prenese strošek potrebnih pravic prek cen
proizvodov, brez večje izgube tržnega 
deleža, donosnosti ali priložnosti za 
naložbe zaradi enakih panog ali delov 
panog v državah izven EU, ki jim niso 
naložene primerljive omejitve emisij.

Ustrezna merila so med drugim:
a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

a) verjetnost, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje v 
industrijskih panogah z visokimi 
emisijami CO2 na enoto prodaje;

b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

c) sedanje in načrtovane tržne strukture, 
zadevni geografski in proizvodni trg, 
izpostavljenost panog mednarodni 
konkurenci, ob upoštevanju cen 
ogljikovega dioksida in prevoza;

d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

e) učinek prenosa stroškov CO2 v cene 
električne energije v zadevnih panogah ali 
delih panog.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi cene ogljika ali vpliva na donosnost 
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donosnost zadevnih naprav. zadevnih panog.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi se zagotovila pravna in ekonomska gotovost, bi bilo treba obdobje za pregled 
podaljšati na 5 let, datum prvega pregleda pa prestaviti na 30. junij 2009. Vendar se lahko 
panoge, ki jih je sistem trgovanja z emisijami EU (ETS) posebej prizadel, vsako leto uvrstijo 
med tiste panoge, ki so izpostavljene tveganju povečanja ogljikovega dioksida. Če informacije 
o trgu kažejo na povečanje ogljikovega dioksida v panogah, ki niso bile uvrščene v kategorijo 
panog, so temu izpostavljene, mora obstajati možnost, da se to popravi, in sicer brez 
poseganja v naslednji pregled. 

Predlog spremembe 547
Françoise Grossetête

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2009 
in ob koncu vsakega obdobja po tem 
datumu določi panoge iz odstavka 8 v 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi.

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža in izgube večje donosnosti prenese 
strošek potrebnih pravic pri cenah 
proizvodov na naprave, ki izpuščajo manj 
emisij CO2, v Skupnosti in izven nje, pri 
čemer ne sprejme primerljivih ukrepov za 
zmanjšanje njihovih emisij. Zato 
upošteva:
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a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje, 
samega proizvoda ali njegovih surovin;

b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci ali 
konkurenci znotraj Skupnosti;

d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Or. fr

Obrazložitev

Bistveno je, da se panoge, za katere velja, da so izpostavljene povečanju emisij ogljikovega 
dioksida zaradi ukrepov generalnega direktorata Evropske komisije za podjetja v prvi 
polovici leta 2008, vključijo v to direktivo, da bi bili postopki za obravnavo s takimi panogami 
bolj predvidljivi ter da bi se čim bolj spodbujala vlaganja v EU.

Poleg tega mora obstajati možnost, da se ta seznam najpozneje do junija 2009 dopolni na 
zahtevo zainteresiranih strani. Dokončnega seznama ni treba pregledati vsako tretje leto, ker 
bi to povzročilo pravno negotovost, kar je nedopustno.

Predlog spremembe 548
Irena Belohorská

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija do 30. junija 2016 in vsaka 
štiri leta po tem datumu pregleda prilogo 
1a. Rezultati pregleda se uresničijo leta 
2020 in nato vsaka štiri leta.

Navedeni ukrep, ki je namenjen
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Vsi ukrepi, ki jih po tem pregledu sprejme 
Komisija in so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Treba se je posvetovati z 
vsemi ustreznimi socialnimi partnerji.

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju panog iz odstavka
8 upošteva, kolikšna je verjetnost za 
zadevno panogo ali del panoge, da brez 
večje izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic pri cenah proizvodov na 
naprave, ki delujejo v državah izven 
Skupnosti, ki ne nalagajo primerljivih 
omejitev emisij, ob upoštevanju:

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah;

(da) učinka prenosa stroškov CO2 na cene 
električne energije v zadevni panogi ali 
delu panoge.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.
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Or. en

Obrazložitev

Seznam industrijskih panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, je treba 
pregledati leta 2016 in po potrebi uresničiti rezultate do leta 2020. Ta postopek zagotavlja 
maksimalno varnost načrtovanja in z gotovostjo preprečuje povečanje emisij.
Zadevne zainteresirane strani morajo biti vključene v postopek odločanja. 
Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju. Pri 
določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij CO2, temveč 
regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost. 

Predlog spremembe 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do [6 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive] določi 
panoge iz odstavka 8.

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni ukrep, ki je namenjen spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)] in po posvetovanju z 
zadevnimi panogami.

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic, in
posredni učinek prenosa stroškov CO2 na 
cene energije pri cenah proizvodov na 
naprave, ki izpuščajo manj emisij CO2, 
izven Skupnosti, ob upoštevanju:

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
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primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah.

(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah;
(da) učinek prenosa stroškov CO2 na cene 
električne energije v zadevni panogi ali 
delu panoge.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Zadevne panoge morajo čim prej dobiti zagotovilo v zvezi z vključitvijo v ta odstavek. Ni 
potrebe, da bi to po treh letih znova pregledali. Edini razlog za ponovni razmislek o tem, za 
katere panoge bi bili upravičeni ukrepi, bi bilo sprejetje ustreznega mednarodnega 
sporazuma. Postopek odločanja o panogah, ki so izpostavljene povečanim emisijam CO2, in 
ukrepih, ki bi jih bilo treba sprejeti, bi moral biti pregleden, izvesti pa bi ga bilo treba ob 
posvetovanju z zadevnimi panogami. Pri tem bi bilo treba upoštevati neposredni učinek 
vključitve v EU za trgovanje z emisijami in tudi posredni učinek prenosa stroškov CO2 na 
cene električne energije.

Predlog spremembe 550
Peter Liese

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavki 1, 2 in 3, uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in 
vsaka tri leta po tem datumu določi panoge 

Komisija do 30. junija 2016 in vsaka štiri 
leta po tem datumu pregleda prilogo 1a.
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iz odstavka 8. Rezultati pregleda se uresničijo leta 2020 
in nato vsaka štiri leta.

Navedeni ukrep, ki je namenjen
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Vsi ukrepi, ki jih po tem pregledu sprejme 
Komisija in so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Treba se je posvetovati z 
vsemi ustreznimi socialnimi partnerji.

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju panog iz odstavka
8 upošteva, kolikšna je verjetnost za 
zadevno panogo ali del panoge, da brez 
večje izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic pri cenah proizvodov na 
naprave, ki delujejo v državah izven 
Skupnosti, ki ne nalagajo primerljivih 
omejitev emisij, ob upoštevanju:

Or. en

Obrazložitev

Seznam industrijskih panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, je treba 
pregledati leta 2016 in po potrebi uresničiti rezultate do leta 2020. Ta postopek zagotavlja 
maksimalno varnost načrtovanja in z gotovostjo preprečuje povečanje emisij.
Zadevne zainteresirane strani morajo biti del postopka odločanja. 
Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju. Pri 
določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij CO2, temveč 
regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost. 

Predlog spremembe 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavki 1, 2 in 3, uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 

9. Komisija do 30. junija 2016 in vsaka
štiri leta po tem datumu pregleda prilogo 
Ia (novo). Rezultati pregleda se uresničijo 
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panoge iz odstavka 8. leta 2020 in nato vsaka štiri leta.
Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Navedeni pregled, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Posvetovati se je treba z vsemi zadevnimi 
socialnimi partnerji.

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz odstavka 8 
upošteva, kolikšna je verjetnost za zadevno 
panogo ali del panoge, da brez večje 
izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic pri cenah proizvodov na 
naprave izven Skupnosti, ki niso uvedle 
primerljivih omejitev emisij, ob 
upoštevanju:

Or. pl

Obrazložitev

Leta 2016 je treba pregledati seznam panog s tveganjem za povečanje emisij CO2, rezultate 
tega preverjanja pa je treba po potrebi uresničiti leta 2020. S tem postopkom bi zagotovili 
največjo možno varnost glede načrtovanja in preprečili povečanje emisij CO2.

Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri izvajanju.

Predlog spremembe 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavki 1, 2 in 3, uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in 
vsaka tri leta po tem datumu določi panoge 
iz odstavka 8.

Komisija do 30. junija 2010 in vsaka štiri 
leta po tem datumu določi panoge iz 
odstavka 8. Komisija pri določanju panog 
iz odstavka 8 med drugim obvezno vključi 
seznam panog, navedenih v prilogi I.

Navedeni ukrep, ki je namenjen
spremembi nebistvenih določb te direktive 

Vsi ukrepi, ki jih po tem pregledu sprejme 
Komisija in so namenjeni spremembi 
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z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)]. Treba se je posvetovati z 
vsemi ustreznimi socialnimi partnerji.

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju panog iz odstavka
8 upošteva, kolikšna je verjetnost za 
zadevno panogo ali del panoge, da brez 
večje izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic pri cenah proizvodov na 
naprave, ki delujejo v državah izven 
Skupnosti, ki ne nalagajo primerljivih 
omejitev emisij, ob upoštevanju:

Or. en

Obrazložitev

Seznam industrijskih panog, ki so izpostavljene tveganju povečanja emisij CO2, je treba 
pregledati leta 2010. Ta postopek zagotavlja maksimalno varnost načrtovanja in z gotovostjo 
preprečuje povečanje emisij. Zadevne zainteresirane strani morajo biti del postopka 
odločanja.  Izogniti se je treba ločevanju panog, saj bi to povzročilo upravne težave pri 
izvajanju. Pri določanju upravičenih panog ni pomembno vprašanje učinkovitosti glede emisij 
CO2, temveč regulativni okvir njihovega delovanja, ki vpliva na učinkovitost. 

Predlog spremembe 553
Robert Goebbels

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in 
vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Komisija najpozneje do 30. junija 2009
določi panoge iz odstavka 8, pa tudi delež 
pravic, ki jih naprave v teh panogah 
prejmejo brezplačno.

Or. fr
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Obrazložitev

Čim prej je treba odpraviti obstoječo negotovost, ki vpliva na odločitve o vlaganjih v zadevnih 
panogah.

Predlog spremembe 554
Philippe Busquin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in 
vsaka tri leta po tem datumu določi panoge 
iz odstavka 8. 

Komisija najpozneje do 30. junija 2009 in 
vsakih pet let po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8. 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne in gospodarske varnosti bi bilo treba obdobje podaljšati na pet let, datum prve 
ocene pa bi moral biti 30. junij 2009. Zelo težko je napovedati učinek, ki ga bo imel revidiran 
sistem trgovanja z emisijami na predelovalno industrijo, zajeto v sistemu EU. Če bi tržne 
informacije pokazale, da je prišlo do povečanja emisij CO2 v panogah, za katere doslej to ni 
bilo pričakovano, bi morali imeti pripravljeno rešitev, pri čemer ne bi bilo treba čakati na 
naslednji petletni pregled.

Predlog spremembe 555
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in 
vsaka tri leta po tem datumu določi panoge 
iz odstavka 8.

Komisija najpozneje do 30. junija 2009 in 
vsakih pet let po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Or. de
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Predlog spremembe 556
Anja Weisgerber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in 
vsaka tri leta po tem datumu določi panoge 
iz odstavka 8.

Komisija najpozneje do 30. junija 2009 in 
vsakih pet let po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Or. de

Obrazložitev

Varnost naložb ter načrtovanja za industrijo z intenzivno porabo električne energije in dele 
panog, za katere bo Komisija podatke o tveganju povečanja emisij CO2 posredovala šele 
junija 2010, se lahko doseže tako, da se zgodaj določi, katere panoge bodo pravice prejele 
brezplačno. Zato bi bilo treba status „energetsko intenzivne industrijske panoge“ obnoviti le 
vsakih pet let.

Predlog spremembe 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in 
vsaka tri leta po tem datumu določi panoge 
iz odstavka 8. 

Komisija najpozneje do 31. decembra 
2009 in vsakih pet let po tem datumu 
določi panoge iz odstavka 8.

Or. en

Obrazložitev

Datum za določitev panog z velikim tveganjem za povečanje emisij CO2 bi bilo treba 
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prestaviti na december 2009, da bi povečali gotovost v zvezi s tem pomembnim vprašanjem 
direktive. Poleg tega menimo, da je pogostost pregledov izpostavljenih sektorjev v predlogu 
Komisije pretirana, zato predlagamo, da bi pregledi potekali vsakih pet let.

Predlog spremembe 558
Antonio De Blasio

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10a – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija najpozneje do 30. junija 2010
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

9. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2009 in vsakih pet let po tem datumu 
določi panoge iz odstavka 8.

Or. hu

Predlog spremembe 559
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in
vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8.

Ko začne direktiva veljati, Komisija v 
ustreznem roku določi panoge in podjetja 
iz odstavka 8.

Or. de

Obrazložitev

Kar zadeva varnost načrtovanja, je za podjetja pomembno, da čim prej vedo, ali spadajo v 
kategorijo iz odstavka 8. Panoge so sedaj opredeljene na podlagi glavnih akterjev v 
posameznih industrijskih sektorjih. V EU obstajajo tudi mešani koncerni, ki imajo bolj 
zapleteno proizvodno paleto in jih zato ni mogoče uvrstiti v točno določeno panogo. To bi za 
ta podjetja pomenilo uvrstitev v panogo s sektorskimi kodami, ki ne ustrezajo najbolj njihovim 
dejanskim značilnostim.
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Predlog spremembe 560
Richard Seeber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 in 
vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge iz odstavka 8. 

Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
določi panoge iz odstavka 8.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev povečanja emisij CO2 je bistvena za načrtovanje varnosti evropske industrije, saj 
bi se v nasprotnem primeru nadaljeval trend ustavljanja naložbenih projektov, s čimer bi 
prišlo do velikega povečanja emisij in izgube delovnih mest. Status v zvezi s povečanjem 
emisij mora biti razširjen na obdobje, tako da bi ga nove naprave lahko pridobile na podlagi 
sedanjega predloga Komisije.

Predlog spremembe 561
Philippe Busquin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju panog iz odstavka 
8 upošteva, kolikšna je verjetnost za 
zadevno panogo ali del panoge, da prenese
strošek potrebnih pravic prek cen 
proizvodov, brez izgube tržnega deleža, 
donosnosti ali priložnosti za naložbe 
zaradi enake panoge ali dela panoge v 
državah zunaj EU, ki ne nalagajo 
primerljivih omejitev emisij. Ustrezna 
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merila so med drugim naslednja:

Or. en

Predlog spremembe 562
Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na podobno panogo ali 
del panoge v državah zunaj EU, ki ne 
nalagajo primerljivih omejitev za emisije, 
ob upoštevanju:

Or. en

Obrazložitev

Tveganje povečanja emisij CO2 nastane, ker proizvajalci v EU in tisti izven nje niso dolžni 
upoštevati enakih omejitev emisij, medtem ko predlog Komisije omejuje analizo tveganja 
povečanja emisij CO2 na primerjavo z napravami zunaj Skupnosti, ki so manj učinkovite 
glede emisij, ne upošteva pa tistih emisij, ki jih povzroči prevoz iz neevropskih držav. Ta 
predlog spremembe je potreben za zagotovitev enakih pogojev za proizvodnjo v EU in zunaj 
nje.

Predlog spremembe 563
Frédérique Ries

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na podobno panogo ali 
del panoge v državah zunaj EU, ki ne 
nalagajo primerljivih omejitev za emisije, 
ob upoštevanju:

Or. en

Obrazložitev

Tveganje povečanja emisij CO2 nastane, ker proizvajalci v EU in tisti izven nje niso dolžni 
upoštevati enakih omejitev emisij, medtem ko predlog Komisije omejuje analizo tveganja 
povečanja emisij CO2 na primerjavo z napravami zunaj Skupnosti, ki so manj učinkovite 
glede emisij, ne upošteva pa tistih emisij, ki jih povzroči prevoz iz neevropskih držav. Ta 
predlog spremembe je potreben za zagotovitev enakih pogojev za proizvodnjo v EU in zunaj 
nje.

Predlog spremembe 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic, in
posredni učinek prenosa stroškov CO2 na 
cene energije pri cenah proizvodov na 
naprave, ki izpuščajo manj emisij CO2, 
izven Skupnosti, ob upoštevanju:

Or. en
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Obrazložitev

Postopek odločanja o panogah, ki so izpostavljene povečanim emisijam CO2, in ukrepih, ki bi 
jih bilo treba sprejeti, bi moral biti pregleden, izvesti pa bi ga bilo treba ob posvetovanju z 
zadevnimi panogami. Pri tem bi bilo treba upoštevati neposredni učinek vključitve v EU za 
trgovanje z emisijami in tudi posredni učinek prenosa stroškov CO2 na cene električne 
energije.

Predlog spremembe 565
Bogusław Sonik

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

Komisija pri določanju iz prvega odstavka
upošteva, kolikšna je verjetnost za zadevno 
panogo ali del panoge, da brez večje 
izgube tržnega deleža prenese strošek 
potrebnih pravic pri cenah proizvodov na 
naprave, ki izpuščajo manj emisij CO2, 
izven Skupnosti ali na območjih EU, za 
katere sistem Skupnosti ne velja, ob 
upoštevanju:

Or. en

Predlog spremembe 566
Pilar Ayuso

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva, kolikšna je 
verjetnost za zadevno panogo ali del 
panoge, da brez večje izgube tržnega 
deleža prenese strošek potrebnih pravic pri 
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cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti, ob 
upoštevanju:

cenah proizvodov na naprave, ki izpuščajo 
manj emisij CO2, izven Skupnosti ali v 
njej, ob upoštevanju:

Or. en

Obrazložitev

Dodeljevanje pravic različnim panogam ne bi smelo povzročiti izkrivljanja konkurence na 
notranjem trgu, zaradi česar bi prišlo do zmanjšanja učinkovitosti proizvodnih postopkov in 
povečanja emisij toplogrednih plinov. Treba je preprečiti notranje premeščanje proizvodnih 
postopkov ali zamenjavo energetsko učinkovitih proizvodnih obratov z manjšimi in manj 
učinkovitimi obrati.

Predlog spremembe 567
Philippe Busquin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje v 
industrijskih panogah z visokimi 
emisijami CO2 na enoto prodaje;

Or. en

Predlog spremembe 568
Dorette Corbey

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje;

(a) verjetnosti, da bi dražba povzročila 
znatno povečanje stroškov proizvodnje, ter 
verjetnosti, da bi zaradi prenosa stroškov 
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CO2 na cene energije prišlo od posrednih 
učinkov;

Or. en

Obrazložitev

Energetsko intenzivne panoge imajo obveznosti v okviru ETS, vendar zaradi obveznosti 
energetskega sektorja v okviru tega sistema plačujejo tudi višje cene energije. To bi bilo treba 
upoštevati pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganju glede povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 569
Konrad Szymański

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka a a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) učinka prenosa stroškov CO2 na cene 
električne energije v zadevni panogi ali 
delu panoge;

Or. en

Predlog spremembe 570
Philippe Busquin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;

(b) verjetnosti s tehničnega in 
gospodarskega vidika, da bi posamezne 
naprave v zadevni panogi zmanjšale 
emisije, na primer na podlagi 
najučinkovitejših tehnologij;
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Or. en

Predlog spremembe 571
Philippe Busquin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(c) sedanje in načrtovane tržne strukture, 
zadevnega geografskega in proizvodnega 
trga, izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci, med drugim ob upoštevanju 
cen prevoza in ogljikovega dioksida;

Or. en

Predlog spremembe 572
Johannes Blokland

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci ob 
upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na 
možnost večjega uvoza;

Or. en

Obrazložitev

V predlog Komisije bi bilo treba vključiti dejavnike, s katerimi bi lahko zmanjšali mednarodni 
pritisk na proizvajalce EU prek povečanega uvoza, kot so stroški prevoza, svetovne omejitve 
zmogljivosti, diferenciacija storitev itd.
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Predlog spremembe 573
Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(c) sedanje in načrtovane tržne strukture, 
zadevnega geografskega in proizvodnega 
trga, izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;

Or. en

Obrazložitev

Tveganje povečanja emisij CO2 nastane, ker proizvajalci v EU in tisti izven nje niso dolžni 
upoštevati enakih omejitev emisij, medtem ko predlog Komisije omejuje analizo tveganja 
povečanja emisij CO2 na primerjavo z napravami zunaj Skupnosti, ki so manj učinkovite 
glede emisij, ne upošteva pa tistih emisij, ki jih povzroči prevoz iz neevropskih držav. Ta 
predlog spremembe je potreben za zagotovitev enakih pogojev za proizvodnjo v EU in zunaj 
nje.

Predlog spremembe 574
Frédérique Ries

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržne strukture, zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga, izpostavljenosti 
panog mednarodni konkurenci;

(c) sedanje in načrtovane tržne strukture, 
zadevnega geografskega in proizvodnega 
trga, izpostavljenosti panog mednarodni 
konkurenci;

Or. en
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Obrazložitev

Tveganje povečanja emisij CO2 nastane, ker proizvajalci v EU in tisti izven nje niso dolžni 
upoštevati enakih omejitev emisij, medtem ko predlog Komisije omejuje analizo tveganja 
povečanja emisij CO2 na primerjavo z napravami zunaj Skupnosti, ki so manj učinkovite 
glede emisij, ne upošteva pa tistih emisij, ki jih povzroči prevoz iz neevropskih držav. Ta 
predlog spremembe je potreben za zagotovitev enakih pogojev za proizvodnjo v EU in zunaj 
nje.

Predlog spremembe 575
Philippe Busquin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) učinka prenosa stroškov CO2 na cene 
električne energije v zadevni panogi ali 
delu panoge.

Or. en

Predlog spremembe 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) učinka prenosa stroškov CO2 na cene 
električne energije v zadevni panogi ali 
delu panoge.

Or. en

Obrazložitev

Postopek odločanja o panogah, ki so izpostavljene povečanim emisijam CO2, in ukrepih, ki bi 



AM\734873SL.doc 81/83 PE409.657v01-00

SL

jih bilo treba sprejeti, bi moral biti pregleden, izvesti pa bi ga bilo treba ob posvetovanju z 
zadevnimi panogami. Pri tem bi bilo treba upoštevati neposredni učinek vključitve v EU za 
trgovanje z emisijami in tudi posredni učinek prenosa stroškov CO2 na cene električne 
energije.

Predlog spremembe 577
Philippe Busquin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi višje cene ogljika ali vpliva na 
donosnost zadevnih naprav.

Da se oceni, ali je večje stroške zaradi 
sistema Skupnosti mogoče prenesti 
drugam, je med drugim mogoče uporabiti 
ocene izgubljenega deleža pri prodaji 
zaradi cene ogljika ali vpliva na donosnost 
zadevnih panog.

Or. en

Predlog spremembe 578
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri določanju iz prvega 
pododstavka upošteva tudi potrebo po 
oskrbi s surovinami v Skupnosti. To velja 
še zlasti za surovine, ki jih v evropski 
industriji primanjkuje.

Or. de
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Obrazložitev

Surovine so pomemben dejavnik za uspešen gospodarski razvoj v Skupnosti. Razmere na 
področju surovin, ki jih v EU že primanjkuje, so bistvene za konkurenčnost ključnih evropskih 
panog na mednarodnem trgu.

Predlog spremembe 579
Frédérique Ries

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Vsako leto lahko na podlagi novih 
tržnih informacij vsaka panoga, ki ni 
vključena v prilogo Ia, od Komisije 
zahteva, da ponovno preuči primer, da bi 
se lahko obravnavala kot panoga, kjer 
obstaja tveganje povečanja emisij CO2.

Or. en

Obrazložitev

Če bi tržne informacije pokazale, da je prišlo do povečanja emisij CO2 v panogah, za katere 
doslej to ni bilo pričakovano, bi morali imeti pripravljeno rešitev, pri čemer ne bi bilo treba 
čakati na naslednji triletni pregled.

Predlog spremembe 580
Péter Olajos

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 a – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Če država članica ne plača kazni v 
skladu z mehanizmom skladnosti iz 
[odločbe o skupnih prizadevanjih], kot je 
navedeno v členu 5a te odločbe, se 
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količina pravic, enaka primanjkljaju pri 
zmanjšanju emisij za tisto leto, zadrži v 
registru Skupnosti CITL in se ne dodeli 
zadevni državi članici, dokler ta ne plača 
določene kazni.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe je zagotovljeno, da bodo države članice izpolnjevale obveznosti 
sistema kazni v okviru odločbe o skupnih prizadevanjih.
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