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Predlog spremembe 581
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10b črtano

Ukrepi za podporo nekaterim energetsko 
intenzivnim industrijskim panogam v 
primeru povečanja emisij CO2
Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, 
ki ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo 
morebitni ustrezni predlogi, ki lahko 
vključujejo:
– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno; 
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.“

Or. de
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Obrazložitev

Omenjena problematika se odpravi v glavnem z uvajanjem modela z referenčno vrednostjo. 
Glede na visok porast cen energije referenčna vrednost dodatno podpira dejavnost naložb v 
učinkovitejšo tehnologijo, kar pa je spet koristno za konkurenčnost.

Predlog spremembe 582
Johannes Blokland

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10b črtano

Ukrepi za podporo nekaterim energetsko 
intenzivnim industrijskim panogam v 
primeru povečanja emisij CO2

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, 
ki ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:
– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno; 
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
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preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Člen 10a je določba za preprečevanje povečanja emisij CO2 v izpostavljenih panogah, če ne 
bo dosežen mednarodni sporazum.

Predlog spremembe 583
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za podporo nekaterim energetsko 
intenzivnim industrijskim panogam v 
primeru povečanja emisij CO2

Ukrepi za podporo obratom z intenzivno 
porabo električne energije

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, 
ki ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo 
morebitni ustrezni predlogi, ki lahko 
vključujejo:

Upravljavcem naprav z intenzivno porabo 
električne energije se po členu 3(v) 
brezplačno dodelijo pravice, ki pri 
proizvodnji električne energije, ki jo 
naprave porabijo, upoštevajo količino 
emisij CO2. Dodelitev se določi na podlagi 
referenčne vrednosti.

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.



PE409.659v01-00 6/89 AM\734914SL.doc

SL

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.“

Or. de

Obrazložitev

Dobavitelji električne energije pribijejo vse stroške, nastale zaradi predvidene popolne 
dražbe proizvodnje električne energije, na ceno električne energije. Obremenitev nosi 
porabnik električne energije. Omenjeno pomeni veliko dodatno obremenitev industrijskih 
obratov s porabo električne energije , še zlasti obratov z intenzivno porabo električne 
energije, kar pa ogroža njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predlog spremembe 584
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za podporo nekaterim energetsko 
intenzivnim industrijskim panogam v 
primeru povečanja emisij CO2

Obvezna predaja pravic za uvoznike

1. Od 1. januarja 2013 morajo uvozniki 
blaga, določeni v skladu s pogoji iz 
odstavka 2 in za katere je bila oblikovana 
metodologija v skladu s pogoji iz odstavka 
3, predati pravice, ali se jim dovoli, da 
prejmejo brezplačne pravice v skladu s 
postopki iz odstavka 3. 

– 2. Proizvodi, za katere se uporabljajo 
določbe iz odstavka 1, so tisti, ki 
predstavljajo visoko tveganje povečanja 
emisij CO2 in ki, za razvite države, 
prihajajo iz držav, kjer ne veljajo enake 
zahteve v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov kot v Evropski uniji, 
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za hitro razvijajoče se države pa iz tistih, 
ki še niso vzpostavile novih ustreznih 
ukrepov, ki jih je mogoče izmeriti, 
sporočiti in preveriti. Glede na rezultate 
mednarodnih pogajanj Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 23(2) pred 30. 
junijem 2010 določi seznam držav izvora. 
Prav tako v skladu s postopkom iz člena 
23(2) Komisija sestavi seznam panog in 
proizvodov, na katere se nanaša ta člen, 
glede na tveganje povečanja emisij, ki naj 
temelji na panogah iz člena 10a(8) ter na 
naslednjih merilih: 
a) učinku sistema trgovanja z emisijami 
na proizvodne stroške z vidika mejnih 
stroškov (vključno prek priložnostnih 
stroškov) v primeru brezplačne dodelitve 
pravic, ali povprečnih stroškov v primeru 
dražbe;
b) verjetnosti, da bi posamezne naprave v 
zadevni panogi zmanjšale emisije, na 
primer na podlagi najučinkovitejših 
tehnologij;
c) tržni strukturi zadevnega geografskega 
in proizvodnega trga in izpostavljenost 
panoge mednarodni konkurenci; 
d) vplivu podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale v zadevnih 
panogah izven EU; 
e) predvidljivih spremembah svetovnega 
in regionalnega povpraševanja za 
posamezno panogo;
f) ceni prevoza blaga za panogo; 
g) višini stroškov naložb v izgradnjo nove 
proizvodne enote za zadevno panogo.
Določbe iz odstavka 1 ne veljajo za uvoz 
blaga, proizvedenega v državah ali 
regijah, ki so povezane v evropski sistem 
trgovanja z emisijami iz člena 25 te 
direktive.  
3. Količina pravic, ki jih morajo uvozniki 
predati, je enaka razliki med:
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– povprečno emisijo toplogrednih plinov 
na proizvedeno tono, nastalo pri 
proizvodnji blaga na ravni Skupnosti, 
pomnoženo s tonažo uvoženega blaga. Pri 
tem drugem izračunu se lahko povprečna 
emisija nadomesti z ugodnejšim 
emisijskim faktorjem, če lahko uvoznik 
prek preverjanja, ki ga opravi nadzorni 
organ, pooblaščen s strani Evropske 
unije, dokaže, da nastane pri proizvodnem 
postopku teh proizvodov manj emisij od 
evropskega povprečja;
– in povprečno količino brezplačnih 
pravic, dodeljenih za proizvodnjo blaga v 
vsej Skupnosti. 
Če je razlika med prvim in drugim 
zneskom pozitivna, se z njo določi količina 
pravic, ki jo je uvoznik dolžan predati, če 
je negativna, pa količina pravic, ki jih 
lahko prejme brezplačno.
Komisija, ki deluje v skladu s postopkom 
iz člena 23(2), določi povprečno količino 
toplogrednih plinov, ki nastane s 
proizvodnjo različnega blaga ali kategorij 
blaga v vsej Skupnosti, tako, da upošteva 
prijavljene emisije, ki se jih preveri v 
skladu s pogojih iz člena 14.
4. Da bi se metoda za izračun predaje 
pravic za uvoz v skladu z odstavkom 3 
lažje opredelila, Komisija lahko od 
upravljavcev zahteva, da poročajo o 
proizvodnji zadevnih proizvodov, in 
zahteva neodvisno preverjanje takšnega 
poročanja v skladu s smernicami, 
sprejetimi na podlagi členov 14 in 15.  
Zahteva se lahko tudi poročanje o ravneh 
emisij, kritih v sistemu EU trgovanja z 
emisijami, ki so povezane s proizvodnjo 
posameznega proizvoda ali kategorije 
proizvodov.
5. Z uredbo, sprejeto v skladu s postopkom 
iz člena 23(2), se določijo pogoji za 
predajo ali brezplačno dodelitev pravic za 
uvoznike. Z uredbo se določijo tudi pogoji, 
pod katerimi uvozniki, za katere velja ta 
člen, prijavijo obvezno predajo pravic 
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glede na količino uvoženega blaga.
6. Skupna količina pravic, ki jih lahko v 
skladu s členom 10 država članica da na 
dražbo, se poveča za količino pravic, ki jih 
predajo uvozniki, da bi zadostili zahtevam 
iz odstavka 1, in se zmanjša za količino 
pravic, ki jih uvozniki prejmejo na podlagi 
tega odstavka.  Te razlike se razdelijo med 
države članice v skladu s pravili iz člena 
10(2). 
7. Dodatni prihodek z dražbe, nastal 
zaradi obvezanosti uvoznikov, da predajo 
pravice, se razdeli med države članice v 
skladu s postopki iz odstavka 6. Države 
članice 50 % tega dodatnega prihodka 
vplačajo v sklad za prilagajanje 
podnebnim spremembam.  
8. Da bi izpolnili zahteve po predaji iz 
odstavka 1, uvozniki lahko uporabijo 
pravice, CER in ERU največ do odstotka, 
ki so ga upravljavci uporabili v 
predhodnem letu, ali pravice iz sistema 
trgovanja z emisijami tretje države, ki je 
priznan kot ustrezen ravni omejitve, 
enakovredne sistemu Skupnosti.

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

9. Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni ukrepi, zlasti za uskladitev deleža 
pravic, ki so jih panoge ali deli panog iz 
člena 10a prejeli brezplačno;

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

V poročilu je opisan tudi napredek 
ukrepov za izvajanje pri določanju 
mehanizma usklajevanja na mejah iz 
odstavkov 1 do 8.
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Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.“

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.“

Or. fr

Obrazložitev

Da bi gospodarskim subjektom zagotovili določeno raven gotovosti v pokjotskem obdobju, je 
treba že sedaj določiti postopek za izvajanje morebitnega usklajevanja na mejah, ki bi 
vključeval evropske uvoznike proizvodov iz držav, ki ne bi bile podpisnice mednarodnega 
sporazuma, kar bi te uvoznike postavilo v enakovreden položaj z evropskimi upravljavci.

Predlog spremembe 585
Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od 1. januarja 2013 morajo uvozniki in 
izvozniki blaga, določeni v skladu s pogoji 
iz odstavka 2 in za katere je bila 
oblikovana metodologija v skladu s pogoji
iz odstavka 3, predati pravice, ali se jim 
dovoli, da prejmejo brezplačne pravice v 
skladu s postopki iz odstavka 3. 
Proizvodi, za katere se uporabljajo 
določbe iz odstavka 1, so tisti, ki 
predstavljajo visoko tveganje povečanja 
emisij CO2 in ki, za razvite države, 
prihajajo iz držav, kjer ne veljajo enake 
zahteve v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov kot v Evropski uniji, 
za države v razvoju, ki imajo najbolj 
razvita gospodarstva, pa iz tistih, ki še niso 
vzpostavile novih ustreznih ukrepov, ki se 
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jih lahko izmeri, sporoči in preveri z 
mednarodno priznanimi metodami.
2. Glede na rezultate mednarodnih 
pogajanj Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 23(2) pred 30. junijem 2010 sestavi 
seznam držav izvora iz odstavka 1. 
Prav tako v skladu s postopkom iz člena 
23(2) Komisija sestavi seznam panog in 
delov panog med tistimi iz priloge I, ter 
proizvodov, na katere se nanaša ta člen, ki 
naj temelji na oceni tveganja za povečanje 
emisij ter na panogah iz člena 10a(8).
Odstavek 1 ne velja za uvoz blaga, 
proizvedenega v državah ali regijah, ki so 
povezane v evropski sistem trgovanja z 
emisijami iz člena 25.  
3. Količina pravic, ki jih morajo uvozniki 
predati, je enaka razliki med: 
– povprečno emisijo toplogrednih plinov 
na proizvedeno tono, nastalo pri 
proizvodnji blaga na ravni Skupnosti, 
pomnoženo s tonažo uvoženega blaga. Pri 
tem drugem izračunu se lahko povprečna 
emisija nadomesti z ugodnejšim 
emisijskim faktorjem, če lahko uvoznik 
prek preverjanja, ki ga opravi nadzorni 
organ, pooblaščen s strani Evropske 
unije, dokaže, da nastane pri proizvodnem 
postopku teh proizvodov manj emisij od 
evropskega povprečja;
– in povprečno količino brezplačnih 
pravic, dodeljenih za proizvodnjo blaga v 
vsej Skupnosti. 
Če je razlika med prvim in drugim 
zneskom pozitivna, se z njo določi količina 
pravic, ki jo je uvoznik dolžan predati, če 
je negativna, pa količina pravic, ki jih 
lahko prejme brezplačno.
Komisija, ki deluje v skladu s postopkom 
iz člena 23(2), določi povprečno količino 
toplogrednih plinov, ki nastane s 
proizvodnjo različnega blaga ali kategorij 
blaga v vsej Skupnosti, tako, da upošteva 
prijavljene emisije, ki se jih preveri v 
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skladu s pogojih iz člena 14.
4. Da bi se metoda za izračun predaje 
pravic za uvoz v skladu z odstavkom 3 
lažje opredelila, Komisija lahko od 
upravljavcev zahteva, da poročajo o 
proizvodnji zadevnih proizvodov, in 
zahteva neodvisno preverjanje takšnega 
poročanja v skladu s smernicami, 
sprejetimi na podlagi členov 14 in 15.  
Zahteva se lahko tudi poročanje o ravneh 
emisij, kritih v sistemu EU trgovanja z 
emisijami, ki so povezane s proizvodnjo 
posameznega proizvoda ali kategorije 
proizvodov.
5. Z uredbo, sprejeto v skladu s postopkom 
iz člena 23(2), se določijo pogoji za 
predajo ali brezplačno dodelitev pravic za 
uvoznike. Z uredbo se določijo tudi pogoji, 
pod katerimi uvozniki, za katere velja ta 
člen, prijavijo obvezno predajo pravic 
glede na količino uvoženega blaga.
6. Skupna količina pravic, ki jih lahko v 
skladu s členom 10 pooblaščen organ 
Skupnosti da na dražbo, se poveča za 
količino pravic, ki jih predajo uvozniki, da 
bi zadostili zahtevam iz odstavka 1, in se 
zmanjša za količino pravic, ki jih izvozniki 
prejmejo na podlagi tega odstavka. 
7. Dodatni prihodek z dražbe, nastal 
zaradi obvezanosti uvoznikov, da predajo 
pravice, se vloži v sklad Evropske unije za 
energetske raziskave in razvoj ter za boj 
proti podnebnim spremembam.
8. Da bi izpolnili zahteve po predaji iz 
odstavka 1, uvozniki lahko uporabijo 
pravice, CER in ERU največ do odstotka, 
ki so ga upravljavci uporabili v 
predhodnem letu, ali pravice iz sistema 
trgovanja z emisijami tretje države, ki je 
priznan kot ustrezen ravni omejitve, 
enakovredne sistemu Skupnosti.
9. Najkasneje do 30. junija 2010 bo 
Komisija na podlagi postopka iz člena 
23(2) sprejela določbe, ki bodo izvoznikom 
blaga iz odstavka 2 tega člena omogočile 
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brezplačno prejemanje pravic iz registra 
Skupnosti za ves izvoz iz Evropske 
skupnosti od 1. januarja 2013 dalje. V ta 
namen se ustvari rezerva pravic, katerih 
obseg je manjši od 2 % vseh pravic znotraj 
Skupnosti.
10. Komisija do 30. junija 2009 opravi 
študijo pravnih vprašanj, ki jih je treba 
upoštevati za zagotavljanje skladnosti tega 
instrumenta z mednarodnim trgovinskim 
pravom. Če je potrebno, Komisija prav 
tako izdela načrt in časovni razpored 
komuniciranja in razprav z drugimi 
zainteresiranimi državami o tem, kako na 
najbolj zadovoljiv način obravnavati 
nastale težave. 

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

11. Komisija glede na rezultat 
mednarodnih pogajanj in obseg njihovega 
vpliva na zmanjšanje svetovnih emisij 
toplogrednih plinov ter po posvetovanju z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji 
najkasneje junija 2010 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje položaj 
glede energetsko intenzivnih panog ali 
delov panog, za katere je bilo ugotovljeno, 
da so izpostavljeni visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2. Poročilu se 
priložijo morebitni ustrezni ukrep za 
uskladitev deleža pravic, ki so jih panoge 
ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

V poročilu je opisan tudi napredek 
ukrepov za izvajanje pri določanju 
mehanizma usklajevanja na mejah iz 
odstavkov 1 do 9.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
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proučevanju ustreznih ukrepov.“

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva mora vsebovati načela postopka za vključevanje uvoza ogljika, zato da bi stališče 
EU pridobilo kredibilnost, kar bi omogočilo dosego zadovoljivega mednarodnega sporazuma 
do konca leta 2009.

Prav tako je treba določiti temeljne zahteve za količino in preverjanje obvez, ki jih sprejemajo 
države v razvoju, ki imajo najbolj razvita gospodarstva. Te zahteve se morajo osredotočiti 
tudi na "prispevek" teh držav v razvoju.
Prav tako je treba pojasniti pojem hitro razvijajočih se držav.

Predlog spremembe 586
Anne Laperrouze

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od 1. januarja 2013 morajo uvozniki in 
izvozniki blaga, določeni v skladu s pogoji 
iz odstavka 2 in za katere je bila 
oblikovana metodologija v skladu s pogoji 
iz odstavka 3, predati pravice, ali se jim 
dovoli, da prejmejo brezplačne pravice v 
skladu s postopki iz odstavka 3. 
Proizvodi, za katere se uporabljajo 
določbe iz odstavka 1, so tisti, ki 
predstavljajo visoko tveganje povečanja 
emisij CO2 in ki, za razvite države, 
prihajajo iz držav, kjer ne veljajo enake 
zahteve v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov kot v Evropski uniji, 
za države v razvoju, ki imajo najbolj 
razvita gospodarstva, pa iz tistih, ki še niso 
vzpostavile novih ustreznih ukrepov, ki se 
jih lahko izmeri, sporoči in preveri z 
mednarodno priznanimi metodami.
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2. Glede na rezultate mednarodnih 
pogajanj Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 23(2) pred 30. junijem 2010 sestavi 
seznam držav izvora iz odstavka 1. 
Prav tako v skladu s postopkom iz člena 
23(2) Komisija sestavi seznam panog in 
delov panog med tistimi iz priloge I, ter 
proizvodov, na katere se nanaša ta člen, ki 
naj temelji na oceni tveganja za povečanje 
emisij ter na panogah iz člena 10a(8).
Naprave v energetsko intenzivnih 
panogah ali delih panog, ki uporabljajo 
električno energijo pod pogoji iz 
pododstavka 4(b) in odstavkov 3 in 4 člena 
2 direktive 2003/96/ES z dne 27. oktobra 
2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti 
za obdavčitev energentov in električne 
energije, so zaradi posrednih emisij 
vključeni v seznam naprav iz priloge I.
Odstavek 1 ne velja za uvoz blaga, 
proizvedenega v državah ali regijah, ki so 
povezane v evropski sistem trgovanja z 
emisijami iz člena 25.  
3. Količina pravic, ki jih morajo uvozniki 
predati, je enaka razliki med: 
– povprečno emisijo toplogrednih plinov 
na proizvedeno tono, nastalo pri 
proizvodnji blaga na ravni Skupnosti, 
pomnoženo s tonažo uvoženega blaga. Pri 
tem drugem izračunu se lahko povprečna 
emisija nadomesti z ugodnejšim 
emisijskim faktorjem, če lahko uvoznik 
prek preverjanja, ki ga opravi nadzorni 
organ, pooblaščen s strani Evropske 
unije, dokaže, da nastane pri proizvodnem 
postopku teh proizvodov manj emisij od 
evropskega povprečja;
– in povprečno količino brezplačnih 
pravic, dodeljenih za proizvodnjo blaga v 
vsej Skupnosti. 
Če je razlika med prvim in drugim 
zneskom pozitivna, se z njo določi količina 
pravic, ki jo je uvoznik dolžan predati, če 
je negativna, pa količina pravic, ki jih 
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lahko prejme brezplačno.
Komisija, ki deluje v skladu s postopkom 
iz člena 23(2), določi povprečno količino 
toplogrednih plinov, ki nastane s 
proizvodnjo različnega blaga ali kategorij 
blaga v vsej Skupnosti, tako, da upošteva 
prijavljene emisije, ki se jih preveri v 
skladu s pogojih iz člena 14.
4. Da bi se metoda za izračun predaje 
pravic za uvoz v skladu z odstavkom 3 
lažje opredelila, Komisija lahko od 
upravljavcev zahteva, da poročajo o 
proizvodnji zadevnih proizvodov, in 
zahteva neodvisno preverjanje takšnega 
poročanja v skladu s smernicami, 
sprejetimi na podlagi členov 14 in 15.  
Zahteva se lahko tudi poročanje o ravneh 
emisij, kritih v sistemu EU trgovanja z 
emisijami, ki so povezane s proizvodnjo 
posameznega proizvoda ali kategorije 
proizvodov.
5. Z uredbo, sprejeto v skladu s postopkom 
iz člena 2,3(2), se določijo pogoji za 
predajo ali brezplačno dodelitev pravic za 
uvoznike. Z uredbo se določijo tudi pogoji, 
pod katerimi uvozniki, za katere velja ta
člen, prijavijo obvezno predajo pravic 
glede na količino uvoženega blaga.
6. Skupna količina pravic, ki jih lahko v 
skladu s členom 10 pooblaščen organ 
Skupnosti da na dražbo, se poveča za 
količino pravic, ki jih predajo uvozniki, da 
bi zadostili zahtevam iz odstavka 1, in se 
zmanjša za količino pravic, ki jih izvozniki 
prejmejo na podlagi tega odstavka. 
7. Dodatni prihodek z dražbe, nastal 
zaradi obvezanosti uvoznikov, da predajo 
pravice, se vloži v sklad Evropske unije za 
energetske raziskave in razvoj ter za boj 
proti podnebnim spremembam.
8. Da bi izpolnili zahteve po predaji iz 
odstavka 1, uvozniki lahko uporabijo 
pravice, CER in ERU največ do odstotka, 
ki so ga upravljavci uporabili v 
predhodnem letu, ali pravice iz sistema 
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trgovanja z emisijami tretje države, ki je 
priznan kot ustrezen ravni omejitve, 
enakovredne sistemu Skupnosti.
9. Najkasneje do 30. junija 2010 bo 
Komisija na podlagi postopka iz člena 
23(2) sprejela določbe, ki bodo izvoznikom 
blaga iz odstavka 2 tega člena omogočile 
brezplačno prejemanje pravic iz registra 
Skupnosti za ves izvoz Evropske skupnosti 
od 1. januarja 2013 dalje. V ta namen se 
ustvari rezerva pravic, katerih obseg je 
manjši od 2 % vseh pravic znotraj 
Skupnosti.
10. Komisija do 30 junija 2009 opravi 
študijo pravnih vprašanj, ki jih je treba 
upoštevati za zagotavljanje skladnosti 
določb iz odstavka 9 z mednarodnim 
trgovinskim pravom. Če je potrebno, 
Komisija prav tako izdela načrt in časovni 
razpored komuniciranja in razprav z 
drugimi zainteresiranimi državami o tem, 
kako na najbolj zadovoljiv način 
obravnavati nastale težave. 

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

11. Komisija glede na rezultat 
mednarodnih pogajanj in obseg njihovega 
vpliva na zmanjšanje svetovnih emisij 
toplogrednih plinov ter po posvetovanju z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji 
najkasneje junija 2010 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje položaj 
glede energetsko intenzivnih panog ali 
delov panog, za katere je bilo ugotovljeno, 
da so izpostavljeni visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2. Poročilu se 
priložijo morebitni ustrezni ukrep za 
uskladitev deleža pravic, ki so jih panoge 
ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– vključitev uvoznikov proizvodov,
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

V poročilu je opisan tudi napredek 
ukrepov za izvajanje pri določanju 
mehanizma usklajevanja na mejah iz 
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odstavkov 1 do 9.
Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.“

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.“

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva mora vsebovati načela postopka za vključevanje uvoza ogljika, zato da bi stališče 
EU pridobilo kredibilnost, kar bi omogočilo dosego zadovoljivega mednarodnega sporazuma 
do konca leta 2009.

Prav tako je treba določiti temeljne zahteve za količino in preverjanje obvez, ki jih sprejemajo 
države v razvoju, ki imajo najbolj razvita gospodarstva. Te zahteve se morajo osredotočiti 
tudi na "prispevek" teh držav v razvoju.
Prav tako je treba pojasniti pojem hitro razvijajočih se držav.

Predlog spremembe 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 

1. Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ob zagotavljanju enake obravnave 
konkurenčnih podjetij ter po posvetovanju 
z vsemi zadevnimi socialnimi partnerji 
najkasneje junija 2011, nato pa vsakih pet 
let, predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu analitično poročilo, ki ocenjuje 
položaj zlasti glede energetsko intenzivnih 
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izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

panog ali delov panog, da določi njihovo 
izpostavljenost visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2 v skladu z 
odstavkom 3. 

2. Analitičnemu poročilu iz odstavka 1 se 
priložijo morebitni ustrezni predlogi, ki 
upoštevajo časovni okvir do popolne 
izvedbe in vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

– za posledice povečanja emisij CO2, ki 
niso zajete v drugih ukrepih, sistemi za 
izravnavanje emisij CO2 za izvoznike in 
uvoznike proizvodov, proizvedenih v 
panogah iz člena 10a. Taki sistemi ne 
zmanjšujejo likvidnosti trga s pravicami.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju obveznih 
izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki zagotavljajo enako 
obravnavo konkurenčnih industrijskih 
panog in ki jih je mogoče spremljati in 
preverjati ter za katere veljajo obvezne 
izvedbene določbe, se prav tako upoštevajo 
pri proučevanju ustreznih ukrepov. 

3. Komisija pri določanju iz odstavka 1 
upošteva, kolikšna je verjetnost za 
zadevno panogo ali del panoge, da strošek 
potrebnih pravic prenese na cene 
proizvodov brez velikih izgub tržnih 
deležev naprav, ki obratujejo v državah 
izven Skupnosti, ki niso uvedle 
enakovrednih in preverljivih omejitev za 
emisije, ob upoštevanju:
(a) verjetnosti, da bi prodaja na dražbi 
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 
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konkurenci;
(d) vpliva podnebnih sprememb in 
energetskih politik, ki se izvajajo ali se 
bodo po pričakovanjih izvajale izven EU v 
zadevnih panogah;
(e) 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.
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. en

Obrazložitev

Treba je analizirati možnosti, ki jih mednarodni sporazum ponuja za dejansko zmanjšanje 
emisij. Na voljo morajo biti ukrepi za povečanje prispevka panog, vključenih v sistem za 
trgovanje z emisijami, pa tudi za spoprijemanje s tveganjem povečanja emisij. Prva izbira 
morajo biti brezplačne pravice.

Člen 10a(9) je bistveni del ukrepov za preprečevanje povečanja emisij CO2, zato je vključen v 
ta člen kot odstavek 3.

Pri določanju izpostavljenosti tveganju povečanja emisij CO2 je treba upoštevati učinek 
prenosa stroškov CO2 na cene električne energije.

Predlog spremembe 588
Caroline Lucas

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

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija v primeru, da obsežen 
mednaroden sporazum ne bi bil dosežen, 
ob upoštevanju notranjih ukrepov za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
zunaj Skupnosti in po posvetovanju z 
vsemi zadevnimi socialnimi partnerji 
najkasneje januarja 2011 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje položaj 
glede energetsko intenzivnih panog ali 
delov panog, za katere je bilo ugotovljeno, 
da so izpostavljeni visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2. Poročilu se priložijo 
morebitni ustrezni predlogi, ki lahko 
vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;
– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

– prilagoditev vključitve uvoznikov 
proizvodov, proizvedenih v panogah ali 
delih panog iz člena 10a, v sistem 
Skupnosti;

– druge neposredne ukrepe, ki bodo 
preprečili vsako tveganje povečanja 
svetovnih emisij zaradi selitve 
industrijskih panog EU, ki konkurirajo na 
svetovni ravni in za katere velja popolna 
prodaja na dražbi, in zagotovili njihovo 
konkurenčnost, ne da bi ogrozili okoljsko 
učinkovitost sistema Skupnosti.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju obveznih 
izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki jih je mogoče spremljati in 
preverjati ter za katere veljajo obvezne 
izvedbene določbe, se prav tako upoštevajo 
pri proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Za podporo izvoznim industrijskim panogam EU bodo morda poleg zahteve za uvoz pravic za 
energetsko intenzivne proizvode, uvožene v EU, potrebni tudi drugi ukrepi, saj se te panoge 
soočajo s precejšnjo mednarodno konkurenco iz držav, ki ne sprejemajo preverljivih ukrepov 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.  

Predlog spremembe 589
Linda McAvan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno, do 100 odstotkov količine, 
določene v skladu s členom 10a;

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti, če 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah ni bil sklenjen. Takšen 
mehanizem prilagajanja na mejah bi 
moral proizvajalce EU in uvoznike 
takšnih proizvodov postaviti v enak 
položaj.
Če je bil mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah sklenjen, se 
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analitičnemu poročilu po pregledu iz 
člena 10a(1), s katerim se zagotovi, da se 
brezplačna dodelitev opravi le, kadar je 
glede na mednarodni sporazum 
popolnoma upravičena, lahko priložijo 
predlogi.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju obveznih 
izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki jih je mogoče spremljati in 
preverjati ter za katere veljajo obvezne
izvedbene določbe, se prav tako upoštevajo 
pri proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala svoje poročilo po sklenitvi mednarodnega sporazuma predložiti do junija 
2010. Tudi Komisija je predlagala dva pregleda: enega v skladu s členom 10a(1), s katerim 
naj bi se glede na mednarodni sporazum ocenilo, ali so brezplačne dodelitve potrebne, in 
enega v skladu s členom 10b. Za pospešitev procesa in večjo gotovost bi bilo treba ta dva 
pregleda združiti.

Predlog spremembe 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 

1. Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj, vezanih na COP 131, in obseg 
njihovega vpliva na zmanjšanje svetovnih 
emisij toplogrednih plinov ob 
zagotavljanju enakovrednega 
obravnavanja konkurenčnih industrijskih 
panog ter spoštovanju meril iz odstavka 3
ter po posvetovanju z vsemi zadevnimi 
socialnimi partnerji najkasneje junija 2011 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
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izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. 

analitično poročilo, ki ocenjuje zlasti 
položaj glede energetsko intenzivnih panog 
ali delov panog, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2.

Poročilu se priložijo morebitni ustrezni 
predlogi, ki lahko vključujejo:

2. Poročilu iz odstavka 1 bodo priloženi 
morebitni ustrezni predlogi, ki bodo ob 
upoštevanju časovnega razporeda 
popolnega in celotnega izvajanja, 
vključevali:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih vse 
panoge iz člena 10a prejele brezplačno;

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

– za učinke povečanja emisij CO2, za 
katere niso predvideni drugi ukrepi, 
oblikovanje programov za izravnavanje 
ogljika za izvoznike in uvoznike 
proizvodov, proizvedenih v panogah ali 
delih panog iz člena 10a. Ti sistemi ne 
omejujejo likvidnosti trga pravic.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju 
obveznih izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.“

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami v skladu z ustreznimi merili, 
opisanimi v odstavku 3, ki jih je mogoče 
spremljati in preverjati ter ki se ob 
upoštevanju obveznih izvedbenih določb 
upoštevajo pri proučevanju ustreznih 
ukrepov.“

__________

1Konferenca pogodbenic UNFCC (okvirna 
konvencija Združenih narodov o podnebnih 
spremembah) in 3. sestanek pogodbenic kjotskega 
protokola, ki sta potekala na Baliju, Indonezija, od 
3. do 14. decembra 2007.

Or. pl

Obrazložitev

Cet amendement vise à préciser que seuls les accords internationaux contractés dans le cadre 
de la CCNUCC seront pris en compte. Il introduit des critères applicables aux accords 
internationaux. La situation sera évaluée pour tous les secteurs industriels, mais plus 
particulièrement pour les secteurs à forte densité d'énergie.  L'accord international doit 
également être évalué sous l'angle du calendrier de mise en œuvre. Les systèmes de 
péréquation constitueront une option supplémentaire; ils ne limiteront pas l'intégration dans 
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le SCEQE et n'alourdiront pas les charges imposées aux installations de l'UE soumises au 
SCEQE.

Predlog spremembe 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti;

– prilagoditev števila pravic, prejetih 
brezplačno, kot nadomestilo za posredni 
učinek prenosa stroškov CO2  na cene 
električne energije za panoge, določene v 
skladu z odstavkom 10a(9), ki jih ti 
preneseni stroški še posebej prizadenejo. 
Največja količina pravic, dodeljenih za 
prenos stroškov CO2 na cene električne 
energije, temelji na povprečni letno 
preverjeni porabi električne energije teh 
naprav v letih od 2005 do 2007 in 
pričakovanega prenosa stroškov CO2  
postranskih tehnologij za proizvodnjo 
električne energije, ki določajo cene na 
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trgu električne energije, in se doda vsaki 
brezplačni dodelitvi za neposredne emisije
ter ki ustrezno spremeni določbe člena 
10a(7):

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki ga je mogoče spremljati in 
preverjati ter ki se ob upoštevanju obveznih 
izvedbenih določb upošteva pri 
proučevanju ustreznih ukrepov.

Morebitni obvezujoči sporazumi med 
panogami, ki vodijo do zmanjšanja 
svetovnih emisij v obsegu, ki je potreben 
za učinkovito reševanje podnebnih 
sprememb in ki jih je mogoče spremljati in 
preverjati ter za katere veljajo obvezne 
izvedbene določbe, se prav tako upoštevajo 
pri proučevanju ustreznih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Revizija mora vključevati preučitev prenosa stroškov CO2 na cene električne energije za 
panoge, v katerih so posredne emisije višje od neposrednih, in nanje cene električne energije 
še posebej vplivajo.  Potreben je opredeljen sistem za določitev referenčnih vrednosti za 
brezplačno dodeljevanje, namenjeno izravnavi prenosa stroškov CO2 na ceno električne 
energije, porabljene v energetsko intenzivnih industrijskih panogah.  Vključitev uvoznikov v 
sistem Skupnosti ne bi delovala v panogah z dejavnostmi prodaje, saj so potrošniški proizvodi 
preveč kompleksni, da bi jih ščitil tak sistem.

Predlog spremembe 592
Anders Wijkman

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih delov panog in naprav, za 
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katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih deli 
panog in naprave iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti. 

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v delih panog in naprav iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti. 

Or. en

Predlog spremembe 593
Jens Holm

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje do 30. junija 2010 
in vsaka tri leta po tem datumu določi 
panoge, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2. 

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 prenese strošek potrebnih 
pravic na cene proizvodov brez večje 
izgube tržnega deleža naprav izven 
Skupnosti, ki izpuščajo več emisij CO2, ob 
upoštevanju:

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

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da lahko Komisija še vedno opredeli panoge, kjer obstaja 
visoko tveganje povečanja emisij CO2, ne glede na to, ali se sprejme načrt dodeljevanja 
popolnoma brezplačnih pravic.  Jasno je, da se s premeščanjem podjetij v države, katerih 
vlade so zavrnile podpis Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, 
težava ne bo rešila. Emisije toplogrednih plinov bi narasle, število evropskih delovnih mest pa 
upadlo. Razprava temelji na iskanju najučinkovitejših načinov reševanja tega problema.
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Predlog spremembe 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – naslov in uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za podporo nekaterim energetsko 
intenzivnim industrijskim panogam v 
primeru povečanja emisij CO2

Ukrepi za podporo energetskim 
industrijskim panogam v primeru 
povečanja emisij CO2

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
31. decembra 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede panog ali delov 
panog, za katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Takšna določba bi morala veljati tudi za panoge, ki niso energetsko intenzivne, a so prav tako 
izpostavljene precejšnjemu tveganju povečanja emisij CO2, ob upoštevanju, da so meje 
številnih držav EU tudi zunanje meje EU. Prav tako bi morala okoljska zakonodaja 
zagotavljati trajnostno uporabo virov v EU, ne pa podpirati selitve proizvodnje v države, ki 
niso članice EU in imajo okolju manj prijazno tehnologijo.
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Predlog spremembe 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – naslov in uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za podporo nekaterim energetsko 
intenzivnim industrijskim panogam v 
primeru povečanja emisij CO2

Ukrepi za podporo energetskim 
industrijskim panogam v primeru 
povečanja emisij CO2

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
31. decembra 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede panog ali delov 
panog, za katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Te določbe mi morale prav tako veljati za panoge, ki niso energetsko intenzivne, a so 
izpostavljene precejšnjemu tveganju povečanja emisij CO2. Okoljska zakonodaja bi morala 
zagotavljati trajnostno uporabo virov v EU, ne pa podpirati selitve proizvodnje v države, ki 
niso članice EU in imajo okolju manj prijazno tehnologijo.

Predlog spremembe 596
Horst Schnellhardt

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

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2.

Najkasneje septembra 2009 Komisija 
predloži analitično poročilo, ki ocenjuje 
položaj glede energetsko intenzivnih panog 
ali delov panog, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2. Po 
posvetovanju z vsemi zadevnimi 
socialnimi partnerji, Evropskim 
parlamentom in Svetom se lahko ukrepi 
za podporo določenih sektorjev z 
intenzivno porabo električne energije, kot 
jih določa člen 10b, razveljavijo samo z 
mednarodnim sporazumom z istimi cilji 
zmanjšanja emisij, ki so naloženi državam 
članicam.

Poročilu se priložijo morebitni ustrezni 
predlogi, ki lahko vključujejo:

Analitičnemu poročilu se priložijo 
morebitni ustrezni predlogi, ki lahko 
vključujejo:

Or. de

Obrazložitev

Varnost naložb in načrtovanja za industrijo z intenzivno porabo električne energije, za katero 
bo tveganje povečanja emisij CO2 Komisija sporočila šele junija 2010, se lahko doseže tako, 
da direktiva o trgovanju z emisijami zgodaj določi, katere panoge bodo prejele 100% 
brezplačno dodelitev. Dokler ne bo sporazuma, ki bo vseboval enake in predvidene cilje 
zmanjšanja, se mora za odpravo konkurenčnih neugodnosti ta status obdržati.

Predlog spremembe 597
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 

Najkasneje septembra 2009 Komisija 
predloži analitično poročilo, ki ocenjuje 
položaj glede energetsko intenzivnih panog 
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plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. 

ali delov panog, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2. Ukrepi za 
podporo določenih sektorjev z intenzivno 
porabo električne energije, kot jih določa 
člen 10b, se lahko razveljavijo samo z 
mednarodnim sporazumom z istimi cilji 
zmanjšanja emisij, ki so naloženi državam 
članicam.

Poročilu se priložijo morebitni ustrezni 
predlogi, ki lahko vključujejo:

Analitičnemu poročilu se priložijo 
morebitni ustrezni predlogi, ki lahko 
vključujejo:

Or. de

Obrazložitev

Varnost naložb ter načrtovanja za industrijo z intenzivno porabo električne energije in dele 
panog, za katere bo tveganje povečanja emisij CO2 Komisija sporočila šele junija 2010, se 
lahko doseže tako, da se zgodaj določi, katere panoge bodo prejele brezplačno dodelitev.
Dokler ne bo mednarodnega sporazuma, ki bo vseboval enake cilje zmanjšanja, kot jih 
predvideva trgovanje z emisijami, je treba obdržati brezplačno dodelitev za odpravo 
povečanja emisij CO2.

Predlog spremembe 598
Antonio De Blasio

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
31. decembra 2009 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
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emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

emisij CO2 in ki posredno ter neposredno 
oddajajo emisije. Poročilu se priložijo 
morebitni ustrezni predlogi, ki lahko 
vključujejo:

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

Or. hu

Predlog spremembe 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Iz istega razloga, kot je naveden zgoraj v zvezi določanjem panog, izpostavljenim povečanju 
emisij CO2, menimo, da bi bilo treba datum za predložitev poročila Evropskemu parlamentu 
in Svetu premakniti na junij 2010.
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Predlog spremembe 600
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog ter 
energetskih panog, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2. Poročilu se 
priložijo morebitni ustrezni predlogi, ki 
lahko vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja povečanja emisij CO2 je treba ustrezno obravnavati s sprejetjem predvidljivega 
zakonodajnega okvira. Zato je treba čim prej in pravočasno pred letom 2011 opredeliti, 
katere industrijske panoge so temu posebej izpostavljene in določiti ustrezne preventivne 
ukrepe.

Področje energetike, ki deluje v nekaterih državah članicah – gre za nekaj ločenih 
energetskih trgov, je dovzetno za povečanje emisij CO2 v enaki meri kot v energetsko 
intenzivne panoge, zato bi ga bilo treba vključiti v poročilo Komisije.

Predlog spremembe 601
Konrad Szymański

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

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi zadevnimi 
socialnimi partnerji najkasneje junija 2011
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje položaj glede 
energetsko intenzivnih panog ali delov panog, 
za katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi zadevnimi 
socialnimi partnerji najkasneje junija 2010
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
analitično poročilo, ki ocenjuje položaj glede 
energetsko intenzivnih panog ali delov panog 
ter energetskih panog, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu 
tveganju povečanja emisij CO2. Poročilu se 
priložijo morebitni ustrezni predlogi, ki lahko 
vključujejo:

Or. en

Predlog spremembe 602
Richard Seeber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2011 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Komisija glede na rezultat mednarodnih 
pogajanj in obseg njihovega vpliva na 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih 
plinov ter po posvetovanju z vsemi 
zadevnimi socialnimi partnerji najkasneje 
junija 2010 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu analitično poročilo, ki 
ocenjuje položaj glede energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju povečanja 
emisij CO2. Poročilu se priložijo morebitni 
ustrezni predlogi, ki lahko vključujejo:

Or. en
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Obrazložitev

Komisija bi morala do junija 2010 analizirati izid köbenhavnske konference, ki je potekala 
decembra 2009. Analize in nadaljnji ukrepi bodo priskrbeli ključne informacije za trg. 

Predlog spremembe 603
Jens Holm

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– prilagoditev deleža pravic, ki so jih 
panoge ali deli panog iz člena 10a prejeli 
brezplačno;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Brezplačne pravice niso pravi odgovor na rešitev problema povečanja emisij CO2. Dodelitev 
brezplačnih pravic panogam, ki sodijo med največje povzročiteljice emisij toplogrednih 
plinov, ne bo prineslo ustreznih spodbud za zagotovitev, da bodo ta podjetja čim bolj 
zmanjšala negativne posledice njihovih proizvodnih procesov za okolje.  

Predlog spremembe 604
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
člena 10a, v sistem Skupnosti.

– vključitev uvoznikov proizvodov, 
proizvedenih v panogah ali delih panog iz 
odstavka 1 tega člena, v sistem Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Tehnična prilagoditev.

Predlog spremembe 605
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– uvedbo prilagoditve davkov na mejah za 
nadomestitev subvencije, ki jo prejemajo 
podjetja, ki proizvajajo v razvitih državah 
nepodpisnicah Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC). 

Or. en

Obrazložitev

Podjetja, ki proizvajajo v delih sveta, katerih vlade se niso odločile za sodelovanje pri 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, prejemajo subvencije, ko 
konkurirajo z evropskimi podjetji in drugimi, ki morajo pridobiti pravice za trgovanje z 
emisijami. Zato je smiselno, da se pusti odprta možnost uvedbe izravnalnih dajatev za uvoz iz 
teh območij in se s tem zagotovi pravična konkurenca ter boj proti povečanju emisij CO2. 

Predlog spremembe 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– prilagoditev števila pravic, prejetih 
brezplačno, kot nadomestilo za posredni 
učinek prenosa stroškov CO2  na cene 
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električne energije za panoge, določene v 
skladu z odstavkom 10a(3), ki jih ti 
preneseni stroški še posebej prizadenejo. 
Pravice za nadomestitev prenosa stroškov 
CO2 bodo dodatne in se bodo odštele od 
pravic, dodeljenih v skladu s členom 
10(1), ter zanje ne bo veljal člen 12(1) in 
(3).

Or. en

Obrazložitev

Stroški, nastali s prenosom cen CO2 na potrošnike električne energije, bi lahko pomembno 
vplivali na donosnost panog z intenzivno porabo električne energije. Če je poleg tega 
dokazano tveganje povečanja emisij CO2, je treba poleg pravic, dodeljenih za neposredne 
emisije, dodeliti še dodatne pravice. Takšne pravice je treba umakniti iz dražbenega fonda. 
Poleg tega ne bodo imele negativnega vpliva na upravljavce, za katere velja dražba pravic, če 
bodo izvzeti iz obveznosti do letne predaje pravic in če prenos ne bo dovoljen.

Predlog spremembe 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– prilagoditev števila pravic, prejetih 
brezplačno, kot nadomestilo za posredni 
učinek prenosa stroškov CO2  na cene 
električne energije za panoge, določene v 
skladu z odstavkom 10a(3), ki jih ti 
preneseni stroški še posebej prizadenejo. 
Pravice za nadomestitev prenosa stroškov 
CO2 bodo dodatne in se bodo odštele od 
pravic, dodeljenih v skladu s členom 
10(1), ter zanje ne bo veljal člen 12(1) in 
(3).

Or. en
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Obrazložitev

Stroški, nastali s prenosom cen CO2 na potrošnike električne energije, bi lahko pomembno 
vplivali na donosnost panog z intenzivno porabo električne energije. Če je poleg tega 
dokazano tveganje povečanja emisij CO2, je treba poleg pravic, dodeljenih za neposredne 
emisije, dodeliti še dodatne pravice. Takšne pravice je treba umakniti iz dražbenega fonda. 
Poleg tega ne bodo imele negativnega vpliva na upravljavce, za katere velja dražba pravic, če 
bodo izvzeti iz obveznosti do letne predaje pravic in če prenos ne bo dovoljen.

Predlog spremembe 608
Irena Belohorská

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– prilagoditev števila pravic, prejetih 
brezplačno, kot nadomestilo za posredni 
učinek prenosa stroškov CO2  na cene 
električne energije za panoge, določene v 
skladu z odstavkom 10a(3), ki jih ti 
preneseni stroški še posebej prizadenejo. 
Pravice za nadomestitev prenosa stroškov 
CO2 bodo dodatne in se bodo odštele od 
pravic, dodeljenih v skladu s členom 
10(1), ter zanje ne bo veljal člen 12(1) in 
(3).

Or. en

Obrazložitev

Stroški, nastali s prenosom cen CO2 na potrošnike električne energije, bi lahko pomembno 
vplivali na donosnost panog z intenzivno porabo električne energije. Če je poleg tega 
dokazano tveganje povečanja emisij CO2, je treba poleg pravic, dodeljenih za neposredne 
emisije, dodeliti še dodatne pravice. Takšne pravice je treba umakniti iz dražbenega fonda. 
Poleg tega ne bodo imele negativnega vpliva na upravljavce, za katere velja dražba pravic, če 
bodo izvzeti iz obveznosti do letne predaje pravic in če prenos ne bo dovoljen.
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Predlog spremembe 609
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – pododstavek 1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– preučiti možnost uvedbe davka na ogljik 
kot nadomestila za uvoz iz teh panog ali 
delov panog;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je najti sistem za preprečitev nelojalne konkurence do evropskih podjetij.

Predlog spremembe 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mednarodni dogovor, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, ali mednarodni 
sporazum za posamezne panoge o takih 
industrijskih panogah mora izpolnjevati 
vsaj naslednja merila, da bi ustvaril enake 
konkurenčne pogoje za naprave v 
panogah, za katere je bilo ugotovljeno, da 
so izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2: 
(i) enaki cilji emisij CO2, 
(ii) podobni sistemi za zmanjšanje emisij z 
enakim učinkom, ki temeljijo na 
referenčnih vrednostih in so jih uvedle vse 
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sodelujoče države ali države z neenakimi 
cilji emisij CO2 v panogah, ki so zajete v
sistemu Skupnosti,
(iii) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja,
(iv) obvezujoč režim za reševanje sporov 
in jasne kazni za kršitve, primerljive s 
sistemom EU.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodni sporazum bo preprečil povečanje emisij CO2, samo če bo upošteval določena 
merila, zaradi česar so konkurenčne panoge v enakem položaju. 

Predlog spremembe 611
Irena Belohorská

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mednarodni dogovor, ki zajema 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge, izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, ali mednarodni 
sporazum za posamezne panoge o takih 
industrijskih panogah mora izpolnjevati 
vsaj naslednja merila, da bi ustvaril enake 
konkurenčne pogoje za naprave v 
panogah, za katere je bilo ugotovljeno, da 
so izpostavljeni visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2: 
(i) udeležba držav, ki predstavljajo 
kritično maso najmanj 85 % svetovne 
proizvodnje, vključno z glavnimi 
nastajajočimi trgi,
(ii) enaki cilji emisij CO2, 
(iii) podobni sistemi za zmanjšanje emisij 
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z enakim učinkom, ki temeljijo na 
referenčnih vrednostih in so jih uvedle vse 
sodelujoče države ali države z neenakimi 
cilji emisij CO2 v panogah, ki so zajete v 
sistemu Skupnosti,
(iv) za materiale, ki si konkurirajo, 
morajo veljati enake omejitve, pri čemer je 
treba upoštevati vidike življenjskega cikla,
(v) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja,
(vi) obvezujoč režim za reševanje sporov 
in jasne kazni za kršitve, primerljive s 
sistemom EU.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodni sporazum bo preprečil povečanje emisij CO2, samo če bo upošteval določena 
merila, zaradi česar so konkurenčne panoge v enakem položaju. 

Predlog spremembe 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10b – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj se na ravni obratov zagotovi 
enakovredne pogoje za panoge, kjer 
obstaja visoko tveganje povečanja emisij 
CO2, morajo biti mednarodni sporazumi, 
ki vključujejo industrijske panoge, 
izpostavljene visokemu tveganju 
povečanja emisij CO2, ali mednarodni 
sporazumi, ki zadevajo posebno panogo, 
najmanj v skladu z merili, ki sledijo:   
(i) udeležba držav, ki predstavljajo 
kritično maso najmanj 85 % svetovne 
proizvodnje, med katerimi so hitro rastoča 
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gospodarstva,
(ii) enaki cilji pri emisijah CO2,  
(iii) vzpostavitev podobnih sistemov za 
zmanjšanje emisij z enakim učinkom, ki 
temeljijo na referenčnih vrednostih in jih 
zahtevajo vse sodelujoče države ali države 
z drugačnimi cilji emisij CO2, v panogah, 
ki so zajete v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami,
(iv) obvezna veljava podobnih omejitev za 
konkurenčne proizvode ob upoštevanju 
njihovega življenjskega cikla, 
(v) učinkovit mednarodni sistem 
spremljanja in preverjanja,
(vi) obvezujoč sistem urejanja sporov ter 
jasna pravila na področju kaznovanja, 
primerljiva s sistemom EU."

Or. pl

Obrazložitev

Z mednarodnim sporazumom bo možno preprečiti povečanje emisij CO2 le, če bo v skladu z 
merili, ki bodo omogočala enakovredno izhodišče med konkurenčnimi panogami.

Predlog spremembe 613
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju, in kakršnih koli 
brezplačnih dodelitev posameznim 
napravam na njenem ozemlju, 
izračunanih v skladu s pravili iz člena 

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju.
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10a(1).
2. Pristojni organi do 28. februarja vsako 
leto izdajo količino pravic, ki naj bi se 
porazdelile v zadevnem letu, izračunanih v 
skladu s členoma 10 in 10a. 

2.  Pristojni organi do 28. februarja vsako 
leto izdajo količino pravic, ki naj bi se 
porazdelile v zadevnem letu, izračunanih v 
skladu s členom 10.

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 614
Urszula Krupa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju, in kakršnih koli 
brezplačnih dodelitev posameznim 
napravam na njenem ozemlju, 
izračunanih v skladu s pravili iz člena 
10a(1).

črtano

Or. pl

Obrazložitev

Člen 11(1) bi z obvezami, ki jih predvideva na področju uprave in informiranja, močno zvišal 
stroške na področju, na katerega se nanaša ta dokument.    

Raven nadzora, ki jo določa člen 11, je nesorazmerna v primerjavi s cilji za varstvo okolja, ki 
se jih doseže z izvajanjem nadzora, predvidenega s tem členom.
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Predlog spremembe 615
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju, in kakršnih koli 
brezplačnih dodelitev posameznim 
napravam na njenem ozemlju, 
izračunanih v skladu s pravili iz člena 
10a(1).

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju. 

Or. en

Obrazložitev

Popolna dražba bi morala takoj postati splošno pravilo, saj brezplačne pravice niso zadostna 
spodbuda, da bi podjetja kar se da zmanjšala negativne vplive njihovih ukrepov na okolje.  
Ukrepi za preprečevanje povečanja emisij CO2 so zaželeni, vendar ne zahtevajo dodeljevanja 
brezplačnih pravic panogam, ki so največje povzročiteljice emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 616
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju, in kakršnih koli 
brezplačnih dodelitev posameznim 
napravam na njenem ozemlju, izračunanih 
v skladu s pravili iz člena 10a(1).

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. junija 2011 predloži nacionalne 
izvedbene ukrepe s seznamom naprav, ki 
jih zajema ta direktiva na njenem ozemlju, 
in kakršnih koli brezplačnih dodelitev 
posameznim napravam na njenem ozemlju, 
izračunanih v skladu s pravili iz člena 
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10a(1).

Or. en

Obrazložitev

Datum za predložitev nacionalnih izvedbenih ukrepov bi bilo treba prestaviti na junij 2011, 
da bi državam članicam omogočili, da ukrepe spremenijo, če jih Komisija zavrne. 

Predlog spremembe 617
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju, in kakršnih koli 
brezplačnih dodelitev posameznim 
napravam na njenem ozemlju, izračunanih 
v skladu s pravili iz člena 10a(1).

1. Vsaka država članica objavi in Komisiji 
do 30. septembra 2011 predloži seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju, in kakršnih koli 
brezplačnih dodelitev posameznim 
napravam na njenem ozemlju, izračunanih 
v skladu s pravili iz člena 10a(2).

Or. de

Obrazložitev

Nujna prilagoditev glede na uvajanje modela z referenčno vrednostjo.

Predlog spremembe 618
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V treh mesecih od obvestila o 
nacionalnih izvedbenih ukrepih države 
članice v skladu z odstavkom 1 lahko 
Komisija zavrne te ukrepe ali kateri koli 
vidik v zvezi z njimi, če se ugotovi, da ti 
niso združljivi s pravili iz člena 10a(1). 
Država članica pravice iz odstavka 2 
izdajo samo, če je Komisija sprejela 
predlagane spremembe.. Komisija vsako 
odločitev o zavrnitvi načrta utemelji.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora biti udeležena pri postopku potrditve nacionalnih izvedbenih ukrepov, da bi 
zagotovila, da države članice dosledno izvajajo pravila o brezplačni dodelitvi pravic 
napravam na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe 619
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi do 28. februarja vsako 
leto izdajo količino pravic, ki naj bi se 
porazdelile v zadevnem letu, izračunanih v 
skladu s členoma 10 in 10a. 

2. Pristojni organi do 28. februarja vsako 
leto v skladu s svojimi nacionalnimi 
izvedbenimi ukrepi izdajo količino pravic, 
ki naj bi se porazdelile v zadevnem letu, 
izračunanih v skladu s členoma 10 in 10a. 

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic.

2a. Brezplačne dodelitve se ne dodelijo 
napravam, pri katerih je prenehala 
delovati dejavnost iz Priloge I na napravi, 
ali pa je obseg dejavnosti iz Priloge I na 
napravi upadel pod prag iz te priloge.
Komisija v ukrepe, sprejete v skladu s 
členom 10a(1), vključi ukrepe, ki 
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opredeljujejo naprave, ki so delno ali 
začasno prenehale obratovati. Te naprave 
lahko še naprej prejemajo brezplačno 
dodelitev v skladu z ukrepi o brezplačni 
dodelitvi, sprejetem v skladu s členom 
10a(1).

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev v EU je treba vključiti opredelitev o tem, kdaj neka naprava preneha obratovati. 

Predlog spremembe 620
Jens Holm

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi do 28. februarja vsako 
leto izdajo količino pravic, ki naj bi se 
porazdelile v zadevnem letu, izračunanih v 
skladu s členoma 10 in 10a.

2. Pristojni organi do 28. februarja vsako 
leto izdajo količino pravic, ki naj bi se 
porazdelile v zadevnem letu, izračunanih v 
skladu s členom 10.

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 621
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
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prejme nadaljnjih brezplačnih pravic. prejme nadaljnjih brezplačnih pravic in 
mora vrniti proporcionalno količino 
brezplačnih pravic, ki so ji bile že 
dodeljene.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti spodbudo za nadaljevanje proizvodnje po odločitvi 
o zaprtju zaradi ohranitve brezplačnih pravic.

Predlog spremembe 622
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic.

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic. 
Neporabljene pravice se prenesejo v 
rezervo.

Or. en

Obrazložitev

Pričakuje se, da bodo pravice, prihranjene za nove udeležence, povečale likvidnost. Po 
pričakovanjih trga bo ta likvidnost brezplačno dodeljena napravam (zmanjšuje 
povpraševanje). Neporabljene pravice bi bilo zato treba dati na trg.  

Predlog spremembe 623
Robert Goebbels

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic.

Naprava, ki preneha z delovanjem, ne 
prejme nadaljnjih brezplačnih pravic, razen 
če upravljavec pristojnemu organu ne 
dokaže, da bo v določenem in razumnem 
roku nadomestil proizvodnjo v svoji 
matični državi.

Or. en

Predlog spremembe 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti pred 

začetkom veljave prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 

spremembah

Uporaba izključno certificiranih "Gold 
standard" CER iz projektnih dejavnosti v 
sistemu Skupnosti pred začetkom veljave 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 

podnebnih spremembah
1. Dokler ne začne veljati sporazum o 
podnebnih spremembah in pred uporabo 
odstavkov 3 in 4 člena 28, se uporabljajo 
odstavki 2 do 7 tega člena.

1. Dokler ne začne veljati sporazum o 
podnebnih spremembah se uporabljajo 
odstavki 2 do 6.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe izključno 
certificiranih "Gold standard" CER, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za izključno certificirane "Gold 
standard" enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
do leta 2012, iz vrst projektov, ki so jih 
sprejele vse države članice v sistemu 
Skupnosti v obdobju 2008–2012. Celotna 
količina izdanih pravic (vključno s 
pravicami, izdanimi v skladu z odstavki 3, 
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4 in 5) ne sme prekoračiti 50 % obsega 
zgoraj omenjenih dobropisov, ustvarjenih 
izven Unije, ki niso bili porabljeni. 
Pristojni organ do 31. decembra 2014 
izvede takšno izmenjavo na podlagi 
zahtevka.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

3. Če raven uporabe izključno 
certificiranih "Gold standard" CER, ki so 
jo države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo izključno certificirane "Gold 
standard" enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej. Celotna 
količina izdanih pravic (vključno s 
pravicami, izdanimi v skladu z odstavki 3, 
4 in 5) ne sme prekoračiti 50 % obsega 
zgoraj omenjenih dobropisov, ustvarjenih 
izven Unije, ki niso bili porabljeni.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

4. Če raven uporabe CER, ki so jo države 
članice za obdobje 2008–2012 dovolile 
upravljavcem, ni izkoriščena, pristojni 
organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo izključno certificirane "Gold 
standard" enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum. 

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum. Celotna 
količina izdanih pravic (vključno s 
pravicami, izdanimi v skladu z odstavki 3, 
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4 in 5) ne sme prekoračiti 50 % obsega 
zgoraj omenjenih dobropisov, ustvarjenih 
izven Unije, ki niso bili porabljeni.

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in če 
se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci lahko 
v skladu s takšnimi sporazumi uporabijo 
dobropise iz projektnih dejavnosti v teh 
tretjih državah, da izpolnijo svoje 
obveznosti v okviru sistema Skupnosti.

5. Če raven uporabe CER, ki so jo države 
članice za obdobje 2008–2012 dovolile 
upravljavcem, ni izkoriščena in če se 
sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij (če gre za 
certificirane "Gold standard" dobropise) 
uporabijo v sistemu Skupnosti v skladu s 
sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami, 
pri čemer se določi raven uporabe. 
Upravljavci lahko v skladu s takšnimi 
sporazumi uporabijo dobropise iz 
projektnih dejavnosti v teh tretjih državah, 
da izpolnijo svoje obveznosti v okviru 
sistema Skupnosti. Celotna količina 
izdanih pravic (vključno s pravicami, 
izdanimi v skladu z odstavki 3, 4 in 5) ne 
sme prekoračiti 50 % obsega zgoraj 
omenjenih dobropisov, ustvarjenih izven 
Unije, ki niso bili porabljeni.

6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo dobropisov v sistemu Skupnosti iz 
obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. Vsak 
tak sporazum lahko tudi določi uporabo 
dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.

6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo certificiranih "Gold standard" 
dobropisov v sistemu Skupnosti iz 
obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. Vsak 
tak sporazum lahko tudi določi uporabo 
dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo izključno 
certificirane "Gold standard" enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale, v višini do 10 % dodatnega 
prizadevanja za zmanjšanje v skladu s 
členom 9.
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Or. fr

Obrazložitev

V direktivi ETS je treba načeti vprašanje jamstva za dobropise v podporo trajnostnemu 
razvoju na svetovni ravni.
Pomembno je, da so v tretji fazi direktive ETS uporabljeni le dobropisi Gold standard.
V primeru, ko ne bi prišlo do podpisa mednarodnega sporazuma, bi le 50 % dobropisov lahko 
ponovno uporabljenih v obdobju 2008-2012.
V primeru, da bi bil sklenjen mednarodni sporazum, bi 10 % skupnega prizadevanja za 
zmanjšanje, predvidenega v direktivi ETS, bilo lahko uporabljenih s certificiranimi Gold 
standard CER.

Predlog spremembe 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti pred 
začetkom veljave prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah

Uporaba izključno certificiranih „Gold 
Standard“ CER iz projektnih dejavnosti v 
sistemu Skupnosti, če pred koncem leta 
2012 ne bo začel veljati noben prihodnji 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah

Vse CER, omenjene v tej direktivi, bodo 
dovoljene le, če bodo uporabljale 
metodologije in standarde, ki so v skladu 
tistimi, ki jih je razvila ustanova „Gold 
Standard“.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER, ki jim jo 
država članica dovoljuje za obdobje 2008–
2012 ni že izkoriščena, da jim izda pravice, 
ki so veljavne od leta 2013 naprej, v 
zameno za izključno certificirane „Gold 
Standard“ enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
do leta 2012, iz vrst projektov, ki so jih 
sprejele vse države članice v sistemu 



PE409.659v01-00 54/89 AM\734914SL.doc

SL

obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka. 

Skupnosti v obdobju 2008–2012. Količina 
izdanih pravic, vključno s pravicami, 
izdanimi v skladu z odstavki 3, 4 in 5, ne 
sme presegati 50 % količine zgoraj 
omenjenih neporabljenih zunanjih 
dobropisov. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

3. Če raven uporabe CER, ki so jo države 
članice za obdobje 2008–2012 dovolile 
upravljavcem, ni izkoriščena, pristojni 
organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo le certificirane „Gold 
Standard“ enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej. Količina 
izdanih pravic, vključno s pravicami, 
izdanimi v skladu z odstavki 2, 4 in 5, ne 
sme presegati 50 % količine zgoraj 
omenjenih neporabljenih zunanjih 
dobropisov.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vse 
certificirane „Gold Standard“ vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

4. Če raven uporabe CER, ki so jo države 
članice za obdobje 2008–2012 dovolile 
upravljavcem, ni izkoriščena, pristojni 
organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo le certficirane „Gold Standard“ 
enote potrjenega zmanjšanja emisij (CER), 
izdane za zmanjšanje emisij od leta 2013 
naprej, za pravice iz novih projektov, ki so 
se začeli od leta 2013 naprej v najmanj 
razvitih državah.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum. Količina 
izdanih pravic, vključno s pravicami, 
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izdanimi v skladu z odstavki 2, 3 in 5, ne 
sme presegati 50 % količine zgoraj 
omenjenih neporabljenih zunanjih 
dobropisov.

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in če 
se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci lahko 
v skladu s takšnimi sporazumi uporabijo 
dobropise iz projektnih dejavnosti v teh 
tretjih državah, da izpolnijo svoje 
obveznosti v okviru sistema Skupnosti.

5. Če raven uporabe CER, ki so jo države 
članice za obdobje 2008–2012 dovolile 
upravljavcem, ni izkoriščena in če se 
sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci lahko 
v skladu s takšnimi sporazumi uporabijo 
dobropise iz projektnih dejavnosti v teh 
tretjih državah, če so certificirani „Gold 
Standard“, da izpolnijo svoje obveznosti v 
okviru sistema Skupnosti. Količina izdanih 
pravic, vključno s pravicami, izdanimi v 
skladu z odstavki 2, 3 in 4, ne sme 
presegati 50 % zgoraj omenjenih 
neporabljenih zunanjih dobropisov.

6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo dobropisov v sistemu Skupnosti iz 
obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. Vsak 
tak sporazum lahko tudi določi uporabo 
dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.

6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo certificiranih „Gold Standard“ 
dobropisov v sistemu Skupnosti iz 
obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. Vsak 
tak sporazum lahko tudi določi uporabo 
dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnmi, ki jih 
zahteva zakonodaja Skupnosti.

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.“

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le 
certificirane „Gold Standard“ enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale, v višini do 10 % dodatnega 
prizadevanja za zmanjšanje, ki poteka v 
skladu s členoma 9 in 28.

Or. en
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da morajo biti v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami dovoljeni kakovostni dobropisi, ki izpolnjujejo merila o pregledni dodatnosti in 
trajnostnem razvoju. Pomembno je, da so v tretji fazi sistema EU za trgovanje z emisijami za 
uporabo primerni le certificirani „Gold Standard“ dobropisi. Polovica neporabljenih 
dobropisov CDM v fazi pred 2013 se sme prenesti v fazo III po letu 2013, v skladu z 
mednarodnim sporazumom pa se lahko prihrani 10 % prizadevanja za dodatno zmanjšanje. 

Predlog spremembe 626
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti pred 
začetkom veljave prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti

1. Dokler ne začne veljati sporazum o 
podnebnih spremembah in pred uporabo 
odstavkov 3 in 4 člena 28, se uporabljajo 
odstavki 2 do 7 tega člena.

1. Dokler ne začne veljati sporazum o 
podnebnih spremembah in pred uporabo 
odstavkov 3 in 4 člena 28, se uporabljajo 
odstavki 2 do 4 tega člena.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so dodatne glede na količino 
pravic, izdanih v skladu s členom 9, in ki 
so veljavne od leta 2013 naprej, v zameno 
za enote potrjenega zmanjšanja emisij 
(CER) in enote zmanjšanja emisij (ERU), 
izdane za zmanjšanje emisij, iz vrst 
projektov, ki jih je sprejela vsaj ena država 
članica v sistemu Skupnosti do vključno 
leta 2012. Pristojni organ do 31. decembra 
2014 izvede takšno izmenjavo na podlagi 
zahtevka.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 

3. V vsakem primeru lahko upravljavci 
uporabijo CER/ERU ali dobropise do 
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dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej. Prvi 
pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

[10,5] % njihovih letnih emisij, da 
izpolnijo svoje obveznosti v okviru sistema 
Skupnosti. To poteka s predajo:

(a) CER/ERU iz projektov v okviru 
mehanizma za čist razvoj in skupno 
izvajanje (CDM/JI) za zmanjšanje emisij, 
doseženo do konca leta 2015;
(b) CER/ERU iz projektov CDM/JI za 
zmanjšanje emisij, ki bodo potekali od leta 
2013 v državah, ki so ratificirale prihodnji 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah;
(c) CER/ERU iz projektov CDM/JI za 
zmanjšanje emisij od leta 2013 v državah, 
s katerimi je EU sklenila dvo- ali 
večstranski sporazum o sodelovanju na 
področju podnebnih sprememb, pred 31. 
decembrom 2015; ali
(d) dobropisov od dejavnosti za 
zmanjšanje emisij, izdanimi v skladu z 
zahtevami iz sporazumov o sodelovanju, v 
državah, ki niso primerne v okviru CDM 
in ki so s Skupnostjo sklenile sporazum o 
sodelovanju za zmanjšanje emisij od leta 
2013 do enega leta po začetku veljavnosti 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

4. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah. Prvi 
pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za 

4. Sporazumi o sodelovanju iz odstavka 
3(d) opredelijo upravičene vrste projektov, 
metodologije, ki se uporabljajo za 
določanje količine izdanih dobropisov, in 
mehanizem, ki zagotavlja prenos 
dobropisov v certifikate, ki se lahko 
uporabijo za skladnost v okviru 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.
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vse vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.
5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in 
če se sklenitev mednarodnega sporazuma 
o podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih 
dejavnosti za zmanjšanje emisij uporabijo 
v sistemu Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci 
lahko v skladu s takšnimi sporazumi 
uporabijo dobropise iz projektnih 
dejavnosti v teh tretjih državah, da 
izpolnijo svoje obveznosti v okviru sistema 
Skupnosti.
6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo dobropisov v sistemu Skupnosti 
iz obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. 
Vsak tak sporazum lahko tudi določi 
uporabo dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.
7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ravni uporabe CER/ERU, ki so jih države članice 
dovolile upravljavcem, v obdobju 2008–2012 v celoti porabljene. Prav tako predlog 
spremembe v tretje obdobje trgovanja premešča idejo o načelu dodatnosti, tj. načelu, po 
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katerem je do polovico napora (ki mora zaradi povečane ekonomske dejavnosti vključevati 
rast) za uresničitev zavez glede zmanjšanja emisij mogoče doseči z uporabo mednarodnih 
mehanizmov. To načelo se uporablja neodvisno od začetka veljavnosti prihodnjega 
mednarodnega sporazuma.

Predlog spremembe 627
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti pred 
začetkom veljave prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah

Uporaba CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti v sistemu Skupnosti v zvezi s 
sklenitvijo prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah

Or. en

Obrazložitev

Člen 11a vsebuje tudi določbe, ki se ne nanašajo na obdobje pred začetkom veljavnosti 
prihodnjega mednarodnega sporazuma.

Predlog spremembe 628
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi zagotovili, da bodo projekti 
CDM nedvomno dodatne narave in da 
bodo prispevali k trajnostnemu razvoju, 
mora Komisija dovoliti le projekte vrste 
„Gold Standard“. Ta zahteva velja za 
odstavke 2 do 7.
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Or. en

Obrazložitev

Uporaba meril „Gold Standard“ zagotavlja akreditacijo zgolj kakovostnih projektov, tj. 
zmanjšanja emisij, do katerih še ne bi prišlo, in projektov, ki lokalnim skupnostim 
zagotavljajo nedvoumne koristi trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 629
Johannes Blokland

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Predstavniki Komisije in Evropskega 
parlamenta morajo biti člani odbora 
„Gold Standard“, da se zagotovi 
odgovornost za prihodnji razvoj 
standardov kakovosti „Gold Standard“.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da se bodo merila „Gold Standard“ v prihodnje 
uporabljala v sistemu EU za trgovanje z emisijami. Komisija ne bi smela neodvisnim 
organizacijam prepustiti, da odločajo o razvoju meril za kakovost, ampak bi morala imeti 
pravico do soodločanja.

Predlog spremembe 630
Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do
31. decembra 2014 izvede takšno 
izmenjavo na podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012. Pristojni organ do 31. marca 2015
izvede takšno izmenjavo na podlagi 
zahtevka.

Or. en

Predlog spremembe 631
Konrad Szymański

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do
31. decembra 2014 izvede takšno 
izmenjavo na podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012. Pristojni organ do 31. marca 2015
izvede takšno izmenjavo na podlagi 
zahtevka.

Or. en
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Obrazložitev

Poleg splošno sprejetega režima ni treba izvajati dodatnega postopka EU za preverjanje.

Predlog spremembe 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012. Pristojni organ do 31. decembra 
2014 izvede takšno izmenjavo na podlagi 
zahtevka.

Or. en

Predlog spremembe 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
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v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012. Pristojni organ do 31. decembra 
2014 izvede takšno izmenjavo na podlagi 
zahtevka.

Or. en

Predlog spremembe 634
Avril Doyle

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz projektov vrste „Gold Standard“, 
ki so jih sprejele vse države članice v 
sistemu Skupnosti v obdobju 2008–2012. 
Pristojni organ do 31. decembra 2014 
izvede takšno izmenjavo na podlagi 
zahtevka.

Or. en

Predlog spremembe 635
Christofer Fjellner

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so bili sprejeti v 
skladu z Okvirno konvencijo Združenih 
narodov o spremembi podnebja v obdobju 
2008–2012. Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 636
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008–2012 ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 

2. 2. Upravljavci lahko pristojni organ 
zaprosijo, če raven uporabe CER/ERU, ki 
jim jo država članica dovoljuje za obdobje 
2008-2012, ni že izkoriščena, da jim izda 
pravice, ki so veljavne od leta 2013 naprej, 
v zameno za enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) in enote zmanjšanja emisij 
(ERU), izdane za zmanjšanje emisij do leta 
2012, iz vrst projektov, ki so jih sprejele 
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vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012.  Pristojni organ do 31. 
decembra 2014 izvede takšno izmenjavo na 
podlagi zahtevka.

vse države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, in tudi za dejavnosti, 
ki so posledica rabe zemljišč, spremembe 
namembnosti zemljišč in gozdarstva.
Pristojni organ do 31. decembra 2014 
izvede takšno izmenjavo na podlagi 
zahtevka.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice ne želijo sprejeti vključitve dobropisov iz izvajanja gozdarskih dejavnosti za 
obdobje 2008-2012 v ETS.

Predlog spremembe 637
Avril Doyle

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

3. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov vrste „Gold 
Standard“, ki so se začeli pred letom 2013, 
izdane za zmanjšanje emisij od leta 2013 
naprej, za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vse 
projekte vrste „Gold Standard“, ki so jih 
sprejele vse države članice v sistemu 
Skupnosti v obdobju 2008–2012.

Or. en
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Predlog spremembe 638
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

Pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
letno zamenjajo enote potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER) iz projektov, ki 
so se začeli pred letom 2013, v višini do 50 
% letnega zmanjšanja količine pravic, ki 
se dodelijo v skladu s členom 9, za 
pravice, ki veljajo od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Določba razširja uporabo CER po letu 2013. Nanaša se na projekte, ki so se začeli pred 2013 
in so že bili potrjeni. CER bo mogoče v višini do največ 50 % zmanjšanja količine pravic (v 
primerjavi z drugim obdobjem trgovanja) letno zamenjati za pravice, ki veljajo od leta 2013 
naprej. Obstaja velik potencial za zmanjšanje pritiska na cene pravic EU prek uporabe pravic 
iz projektov CDM/JI. Poleg tega bi to omogočilo začetne naložbe v državah v razvoju, 
spodbudilo osveščenost o energetski učinkovitosti in ustvarilo priložnosti za izvoz.

Predlog spremembe 639
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 



AM\734914SL.doc 67/89 PE409.659v01-00

SL

pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli 
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov v zvezi z 
obnovljivo energijo in učinkovitostjo 
povpraševanja, ki so se začeli pred letom 
2013, izdane za zmanjšanje emisij od leta 
2013 naprej, za pravice, ki veljajo od leta 
2013 naprej, z izjemo CER iz projektov 
velikih hidroelektrarn.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so se začeli
pred letom 2013, izdane za zmanjšanje 
emisij od leta 2013 naprej, za pravice, ki 
veljajo od leta 2013 naprej.

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) iz projektov, ki so bili 
registrirani pred letom 2013, izdane za 
zmanjšanje emisij od leta 2013 naprej, za 
pravice, ki veljajo od leta 2013 naprej.

Or. en
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Predlog spremembe 641
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012, in tudi za dejavnosti, ki so 
posledica rabe zemljišč, spremembe 
namembnosti zemljišč in gozdarstva.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 11a(2).

Predlog spremembe 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 643
Christofer Fjellner

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vrste 
projektov, ki so bili sprejeti v skladu z 
Okvirno konvencijo Združenih narodov o 
spremembi podnebja v obdobju 2008–
2012.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 644
Konrad Szymański

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za vse vrste 
projektov, ki so jih sprejele vse države 
članice v sistemu Skupnosti v obdobju 
2008–2012.

Prvi pododstavek se uporablja za vrste 
projektov, ki so bili sprejeti v sistemu 
Skupnosti v obdobju 2008–2012.

Or. en
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Obrazložitev

Poleg splošno sprejetega režima ni treba izvajati dodatnega postopka EU za preverjanje.

Predlog spremembe 645
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena,
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

Ob upoštevanju zgornje meje, določene v 
odstavku 3, pristojni organi upravljavcem 
dovolijo, da zamenjajo enote potrjenega 
zmanjšanja emisij (CER), izdane za 
zmanjšanje emisij od leta 2013 naprej, za 
pravice iz novih projektov, ki so se začeli 
od leta 2013 naprej v najmanj razvitih 
državah.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba razširja okrepljeno uporabo CER, kot je predlagano v odstavku 3 člena 11a, na 
situacijo iz odstavka 4. (Glej tudi obrazložitev k odstavku 3.)

Predlog spremembe 646
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
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pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov v zvezi z obnovljivo energijo in 
učinkovitostjo povpraševanja, ki so se 
začeli od leta 2013 naprej v najmanj 
razvitih državah, z izjemo CER iz 
projektov velikih hidroelektrarn.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 647
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli od leta 2013 
naprej v najmanj razvitih državah.

Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena, 
pristojni organi upravljavcem dovolijo, da 
zamenjajo enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER), izdane za zmanjšanje emisij 
od leta 2013 naprej, za pravice iz novih 
projektov, ki so se začeli leta 2013.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je omogočiti nadaljevanje z naložbami v projekte JI/CDM, začete po letu 2013, ter tako 
ob upoštevanju želenega zmanjšanja emisij EU zagotoviti zmanjšanje po najugodnejših 
cenah.
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Predlog spremembe 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljavec, ki je uporabil tCER, preda 
CER, tCER, ERU ali pravico najmanj 30 
dni pred potekom tCER, tako da pokrije 
emisije, ki jih je kril potekli tCER. Če 
upravljavec ni nadomestil nobenega 
tCER, uporabljenega za pokritje svojih 
emisij, do njihovega poteka, je odgovoren 
za plačilo kazni za presežene emisije v 
skladu s členom 16.

Or. en

Predlog spremembe 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za 
vse vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za 
vse vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 651
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008-2012, in tudi za dejavnosti, 
ki so posledica rabe zemljišč, spremembe 
namembnosti zemljišč in gozdarstva, 
dokler navedene države ne ratificirajo 
sporazuma s Skupnostjo ali do leta 2020, 
pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Or. fr
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 11a(2).

Predlog spremembe 652
Konrad Szymański

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, dokler navedene države ne 
ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali do 
leta 2020, pri čemer se upošteva zgodnejši 
datum.

Or. en

Obrazložitev

Poleg splošno sprejetega režima ni treba izvajati dodatnega postopka EU za preverjanje.

Predlog spremembe 653
Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 20082012, dokler navedene 

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, dokler navedene države ne 
ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali do 
leta 2020, pri čemer se upošteva zgodnejši 
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države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

datum.

Or. en

Obrazložitev

Poleg splošno sprejetega režima ni treba izvajati dodatnega postopka EU za preverjanje.

Predlog spremembe 654
Avril Doyle

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
projekte vrste „Gold Standard“, ki so jih 
sprejele vse države članice v sistemu 
Skupnosti v obdobju 2008–2012, dokler 
navedene države ne ratificirajo sporazuma 
s Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 655
Christofer Fjellner

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za vse 
vrste projektov, ki so jih sprejele vse 
države članice v sistemu Skupnosti v 
obdobju 2008–2012, dokler navedene 
države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Prvi pododstavek se uporablja za enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) za 
vrste projektov, ki so bili sprejeti v skladu 
z Okvirno konvencijo Združenih narodov 
o spremembi podnebja v obdobju 2008–
2012, dokler navedene države ne 
ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali do 
leta 2020, pri čemer se upošteva zgodnejši 
datum.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Upravljavec, ki je uporabil tCER, 
preda CER, tCER, ERU ali pravico 
najmanj 30 dni pred potekom tCER, tako 
da pokrije emisije, ki jih je kril potekli 
tCER. Če upravljavec ni nadomestil 
nobenega tCER, uporabljenega za 
pokritje svojih emisij, do njihovega 
poteka, je odgovoren za plačilo kazni za 
presežene emisije v skladu s členom 16.

Or. en
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Predlog spremembe 657
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4bis. Upravljavci lahko uporabijo CER, 
ERU ali druge odobrene dobropise iz 
tretjih držav, ki so podpisale kjotski 
protokol, do višine 60 % zmanjšanja, ki ga 
je opravila EU v obdobju med 1990 in 
2020. Dobropisi CER/ERU lahko izhajajo 
iz projektov, ki začnejo leta 2013.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je omogočiti nadaljevanje z naložbami v projekte JI/CDM, začete po letu 2013, ter tako 
ob upoštevanju želenega zmanjšanja emisij EU zagotoviti zmanjšanje po najugodnejših 
cenah. Treba bi ponovno preučiti klavzulo o dodatnem zmanjšanju, da bi se izven ozemlja EU 
omogočilo uresničevanje prizadevanj za zmanjšanje do višine 60 % namesto sedanjih 50 %.

Predlog spremembe 658
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a.  Gospodarski subjekt, ki je uporabil 
tCER, mora vrniti CER, tCER, ERU ali 
pravico vsaj 30 dni pred iztekom tCER, 
tako da pokrije emisije, krite z 
dobropisom, ki je potekel. Če gospodarski 
subjekt tCER, uporabljenih za pokritje 
kritih emisij, ni nadomestil pred potekom 
dobropisov, mora plačati kazen za 
presežene emisije v skladu z določbami 
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člena 16.

Or. fr

Obrazložitev

Nasadi lahko skladiščijo ogljik in zagotavljajo les, ki se nato uporablja pri gradnji, pohištvu 
in papirju. Težave, povezane s trajanjem gozdarskih projektov CDM, so bile rešene z uvedbo 
začasnih dobropisov CER (tCER), ki bodo vrnjeni, ko potečejo.

Poleg lesa kot vira energije lahko povečano skladiščenje lesa kot materiala za različno 
uporabo pomaga pri boju proti podnebnim spremembam. Po enem ali več recikliranjih se les 
kot material lahko sežge ter tako postane vir energije.

Predlog spremembe 659
Patrick Louis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Države članice lahko prejmejo enote 
absorpcije, ki ustrezajo dodatnemu 
skladiščenju ogljika v lesnih proizvodih, v 
skladu s knjigovodskimi pravili, sprejetimi 
z mednarodnimi sporazumi o podnebnih 
spremembah. To odprtje vodi v pripravo 
spodbujevalnih mehanizmov, ki bodo 
povezani z evropskim sistemom trgovanja 
z emisijami.

Or. fr

Obrazložitev

Sedaj se ocenjuje, da ves posekan les povzroča takojšnje ponovne emisije CO2 v ozračje, kar 
ne spodbuja k različni uporabi lesa.
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Predlog spremembe 660
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Količina dobropisov, ki jih naprave 
letno porabijo v skladu z odstavki 2, 3 in 
4, ne sme presegati količine, ki je enaka 
5% emisij toplogrednih plinov naprav, 
vključenih v to Direktivo, v zadevnem letu 
skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

CER in ERU spodbujajo prenos tehnologije in so varnostni ventil v primeru, da cene pravic 
preveč narastejo. Vezava odobrenih certifikatov JI/CDM na količine, dovoljene v drugem 
obdobju trgovanja, ni v skladu s prizadevanji za uskladitev, saj so v državah članicah 
dovoljeni različni odstotki. Če bodo ti odstotki ohranjeni tudi po drugem obdobju trgovanja, 
bo to prispevalo k nadaljnji neenaki obravnavi upravljavcev. Zato je bolje določiti enotno 
zgornjo mejo, ki sočasno odpravlja neenako obravnavo in ne krši dodeljenih pravic, s čimer 
bi preprečili, da bi upravljavci, ki bi se znašli v slabšem položaju, sprožili sodne postopke.

Predlog spremembe 661
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in 
če se sklenitev mednarodnega sporazuma 
o podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih 
dejavnosti za zmanjšanje emisij uporabijo 

črtano
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v sistemu Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci 
lahko v skladu s takšnimi sporazumi 
uporabijo dobropise iz projektnih 
dejavnosti v teh tretjih državah, da 
izpolnijo svoje obveznosti v okviru sistema 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Izravnava bi morala biti pogojena z obsežnim mednarodnim sporazumom za obdobje po letu 
2012. Nakazovanje pripravljenosti za sklenitev dvostranskih sporazumov, ki zadevajo 
financiranje projektov, čeprav se s postopkom v skladu z Okvirno konvencijo Združenih 
narodov o spremembi podnebja zamuja, bi utegnilo ovirati dosego sporazuma.

Predlog spremembe 662
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če raven uporabe CER/ERU, ki so jo 
države članice za obdobje 2008–2012 
dovolile upravljavcem, ni izkoriščena in 
če se sklenitev mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah odloži, se lahko 
dobropisi iz projektov ali drugih dejavnosti 
za zmanjšanje emisij uporabijo v sistemu 
Skupnosti v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi s tretjimi državami, pri čemer 
se določi raven uporabe. Upravljavci 
lahko v skladu s takšnimi sporazumi 
uporabijo dobropise iz projektnih 
dejavnosti v teh tretjih državah, da 
izpolnijo svoje obveznosti v okviru sistema 
Skupnosti.

5. Če se sklenitev mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah 
odloži, se lahko dobropisi iz projektov ali 
drugih dejavnosti za zmanjšanje emisij 
uporabijo v sistemu Skupnosti v skladu s 
sporazumi, sklenjenimi s tretjimi državami. 
Upravljavci lahko v skladu s takšnimi 
sporazumi uporabijo dobropise iz 
projektnih dejavnosti v teh tretjih državah, 
da izpolnijo svoje obveznosti v okviru 
sistema Skupnosti, v višini do 50 % 
letnega zmanjšanja v količini pravic, ki se 
dodelijo v skladu s členom 9.

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba razširja okrepljeno uporabo CER, kot je predlagano v odstavku 3 člena 11a, na 
situacijo iz odstavka 5. (Glej tudi obrazložitev k odstavku 3.)

Predlog spremembe 663
Caroline Lucas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Sporazumi iz odstavka 5 določijo 
uporabo dobropisov v sistemu Skupnosti 
iz obnovljivih virov energije ali energetsko 
učinkovitih tehnologij, ki spodbujajo 
tehnološki prenos in trajnostni razvoj. 
Vsak tak sporazum lahko tudi določi 
uporabo dobropisov iz projektov, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izravnava bi morala biti pogojena z obsežnim mednarodnim sporazumom za obdobje po letu 
2012. Nakazovanje pripravljenosti za sklenitev dvostranskih sporazumov, ki zadevajo 
financiranje projektov, čeprav se s postopkom v skladu z Okvirno konvencijo Združenih 
narodov o spremembi podnebja zamuja, bi utegnilo ovirati dosego sporazuma.

Predlog spremembe 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Upravljavci lahko ne glede na 
odstavke 2 do 5 od pristojnega organa 
vsako leto zahtevajo, da izda minimalno 
količino pravic z veljavnostjo od 2013 
dalje v zameno za količino CER in ERU, 
enako 10 odstotkom njihovih preverjenih 
emisij v prejšnjem letu.

Or. en

Predlog spremembe 665
Avril Doyle

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

7. Od leta 2013 se v sistem Skupnosti 
sprejemajo le enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) vrste „Gold Standard“ in 
enot zmanjšanja emisij (ERU) vrste „Gold 
Standard“ od tretjih držav, ki so prihodnji
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah ratificirale. V obdobju 2008–
2012 so dodelitve v sistemu Skupnosti za 
6,5 % nižje od emisij iz leta 2005. Vsem 
upravljavcem, ki v tem obdobju porabijo 
nižji delež ERU in CER v primerjavi z 
njihovimi emisijami in ne prenesejo 
pravic v skladu z odstavkom 2, je 
dovoljena uporaba teh dobropisov do 
največ 5 % njihovih emisij vsako leto v 
obdobju 2013–2020, tako kot novim 
udeležencem in novim panogam.
CER in ERU vrste „Gold Standard“ so 
dobropisi, ki: 
(a) predstavljajo dejansko, preverljivo, 
dodatno in trajno zmanjšanje emisij iz 
projektov, ki imajo nedvomno pozitivne 
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učinke, kar zadeva trajnostni razvoj, in 
nimajo večjih negativnih okoljskih ali 
socialnih učinkov;
(b) izvirajo iz projektov v državah, ki 
ustrezno prispevajo k svetovnemu 
zmanjšanju emisij v okviru prihodnjega 
mednarodnega sporazuma, ki so ga 
ratificirale; in
(c) so sprejeti ali bodo po vsej verjetnosti 
sprejeti v druge pomembne sisteme za 
trgovanje z emisijami, med drugim vsaj v 
kateri koli zvezni sistem ZDA za trgovanje 
z emisijami.
V nejasnih primerih se lahko v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 23(3) sprejmejo usklajeni ukrepi, ki 
potrjujejo, kateri projekti ali vrste 
projektov izpolnjujejo ta merila. Nobena 
država članica ne sme zavrniti sprejetja 
dobropisov, ki zanesljivo izpolnjujejo ta 
merila.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo zagotavlja, da lahko v obdobju 2013–2020 vsi upravljavci uporabljajo projekte 
JI/CDM z visokim standardom povsod, kjer so države gostiteljice ratificirale köbenhavnski 
sporazum o podnebnih spremembah. Upravljavci lahko izbirajo med uporabo nove pravice v 
višini 5 % njihovih letnih emisij ali prenosom pravic iz nacionalnih načrtov razdelitve pravic 
II. Podjetja se bodo vsekakor odločila za možnost, ki jim bo omogočila več pravic. Projekti 
„Gold Standard“ so opredeljeni in bodo prispevali k vzpostavitvi svetovnega trga ogljika in 
oblikovanju mednarodnega sporazuma. Nobena država članica ne bi smela imeti pravice veta 
na dobropise, ki so bili potrjeni kot dobropisi vrste „Gold Standard“.

Predlog spremembe 666
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

7. Od leta 2013 se v sistem Skupnosti 
sprejemajo le enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) vrste „Gold Standard“ in 
enot zmanjšanja emisij (ERU) vrste „Gold 
Standard“ od tretjih držav, ki so prihodnji
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah ratificirale. V obdobju 2008–
2012 so dodelitve v sistemu Skupnosti za 
6,5 % nižje od emisij iz leta 2005. Vsem 
upravljavcem, ki v tem obdobju porabijo 
nižji delež ERU in CER v primerjavi z 
njihovimi emisijami in ne prenesejo 
pravic v skladu z odstavkom 2, je 
dovoljena uporaba teh dobropisov do 
največ 6 % njihovih emisij vsako leto v 
obdobju 2013–2020, tako kot novim 
udeležencem in novim panogam.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je povečati količino dobropisov CDM in JI. Hkrati je treba 
ohranjati okoljsko celovitost sistema (glej ustrezni predlog spremembe k členu 11a(7).

Predlog spremembe 667
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

7. Od leta 2013 se v sistem Skupnosti 
sprejemajo le dobropisi od tretjih držav, ki 
so prihodnji mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah ratificirale in 
ravnajo v skladu s tem sporazumom.

Or. en
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Obrazložitev

EU bi morala spoštovati svoje mednarodne zaveze in sprejeti vse dobropise, ki bodo sprejeti v 
skladu s prihodnjim mednarodnim sporazumom o podnebnih spremembah.  

Predlog spremembe 668
Georgs Andrejevs

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ko je mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se v 
sistem Skupnosti sprejemajo le enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

7. Ko bo prihodnji mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah dosežen, se enote 
potrjenega zmanjšanja emisij (CER), ki 
izvirajo iz projektov, začetih po sklenitvi 
prihodnjega mednarodnega sporazuma, v 
sistem Skupnosti sprejmejo le od tretjih 
držav, ki so mednarodni sporazum
ratificirale.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 669
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija si prizadeva zagotoviti, da 
vsak sporazum iz odstavka 5 in 
mednarodni sporazum iz odstavka 7 
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vključuje sistem dodeljevanja dobropisov 
za pogozdovanje, ponovno pogozdovanje, 
zmanjšanje emisij zaradi krčenja gozdov 
ter druge trajnostne gozdarske projekte in 
dejavnosti, vključno s preprečevanjem 
erozije in čiščenjem odpadnih voda.  
Upravljavcem naprav se omogoči, da 
uporabljajo dobropise, ki izhajajo iz 
preprečenega krčenja gozdov, iz 
pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja 
ter drugih trajnostnih gozdarskih 
projektov in dejavnosti v državah v 
razvoju, ki so dogovorjeni v skladu s 
sporazumi iz odstavkov 5 in 6.

Or. en

Obrazložitev

Na gozdarstvu temelječi ogljikovi dobropisi so bistveni, da bi se državam v razvoju omogočilo 
udejstvovanje v smiselnih prizadevanjih za ublažitev podnebnih sprememb in da bi se tako 
zagotovilo uspešno sklenitev postkjotskega mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah.  Na gozdarstvu temelječi ogljikovi dobropisi bodo zagotovili tudi omejeno, 
vendar bistveno prožnost evropskih industrijskih panog pri prehodu na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami CO2.

Predlog spremembe 670
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija si prizadeva zagotoviti, da 
vsak sporazum iz odstavka 5 in 
mednarodni sporazum iz odstavka 7 
vključuje sistem dodeljevanja dobropisov 
za pogozdovanje, ponovno pogozdovanje, 
zmanjšanje emisij zaradi krčenja gozdov 
ter druge trajnostne gozdarske projekte in 
dejavnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 671
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Od leta 2013 je vsem upravljavcem, ki 
v obdobju 2008–2012 porabijo manj kot 
6,5 % ERU in CER v primerjavi z 
njihovimi emisijami in ne prenesejo 
pravic v skladu z odstavkom 2, dovoljena 
uporaba teh dobropisov do največ 5 % 
njihovih emisij vsako leto v obdobju 
2013–2020, tako kot novim udeležencem 
in novim panogam.

Or. en

Obrazložitev

Glede na različne deleže uporabe ERU in CRU, ki jo države članice odobrijo v drugem 
obdobju trgovanja, bi moral biti dostop do omejene količine dobropisov po drugem obdobju 
trgovanja na voljo vsem udeležencem.

Predlog spremembe 672
Georgs Andrejevs

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Od leta 2013 je vsem upravljavcem, ki 
v obdobju 2008–2012 porabijo manj kot 
6,5 % ERU in CER v primerjavi z 
njihovimi emisijami in ne prenesejo 
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pravic v skladu z odstavkom 2, dovoljena 
uporaba teh dobropisov do največ 7 % 
njihovih emisij vsako leto v obdobju 
2013–2020, tako kot novim udeležencem 
in novim panogam.

Or. en

Obrazložitev

Glede na različne deleže uporabe ERU in CRU, ki jo države članice odobrijo v drugem 
obdobju trgovanja, bi moral biti dostop do omejene količine dobropisov po drugem obdobju 
trgovanja na voljo vsem udeležencem.

Predlog spremembe 673
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Za ohranitev okoljske celovitosti 
sistema Skupnosti in da se zagotovi, da 
evropsko domače zmanjšanje poteka na 
ravni, določeni v ciljih za zmanjšanje 
emisij, se prekliče celotna količina pravic 
EU do emisij, enaka količini CER, ERU 
in enakovrednih dobropisov, ki jih smejo 
porabiti naprave. Predvideva se, da se bo 
ta količina pravic EU do emisij odštela od 
pravic, ki bi bile sicer namenjene prodaji 
na dražbi.

Or. en

Obrazložitev

Treba je povečati stroškovno učinkovitost, zato se v predlogu spremembe predlaga povečanje 
količino dobropisov CDM in JI. Hkrati je treba ohraniti okoljsko celovitost sistema. 
Poglavitni namen predloga spremembe je nadomestiti prodajo na dražbi s CDM in ne 
ogroziti načela dopolnilnosti.
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