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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski sistem trgovanja z emisijami (EU ETS) je bil vzpostavljen 1. januarja 2005 in je 
eden najpomembnejših instrumentov podnebne politike EU, saj vodi k zmanjšanju absolutnih 
emisij na ekonomsko učinkovit način. Direktivo, ki ga spreminja, je pripravila Komisija na 
zahtevo Evropskega sveta, da bi se okrepili gotovost in predvidljivost sistema trgovanja z 
emisijami. Cilj direktive je zlasti, da kodificira razlago napeljave za izgorevanje, da bi se 
prenehalo z nedoslednim izvajanjem cilja direktive, ki bi moral biti razširjen, da bi vključeval 
nove sektorje in pline za obdobje po 2013. Trgovanje s toplogrednimi plini prvotno zadeva 
nacionalne vlade in regionalne skupine držav. To na prvi pogled regionalnih organov ne 
zadeva neposredno. Pomenilo bi namreč preozek pogled, saj so sežigalnice nameščene v eni 
regiji države članice, njihova učinkovitost glede prilagoditve razvoju energetskih virov in 
njihova odvisnost od nenehnega trgovanja s toplogrednimi plini pa neposredno vplivata na 
lokalno okolje, njegov gospodarski razvoj, socialno kohezijo in raven zaposlenosti.

Predlog Komisije je natančno tehnično besedilo, ki je osnova za mednarodne sporazume.

Kot je komisarka Danute Hübner večkrat poudarila, ima evropska politika za regionalni 
razvoj pod novimi pravili in v načrtovalnem obdobju 2007-2013 pomembno vlogo pri 
financiranju in pomoči trajnostni, konkurenčni in varni kohezijski energetski politiki, in se 
pripravlja, da v obdobju 2007-2013 še okrepi svoj že obsežen prispevek k dosegi zagotovitve 
varnejših in trajnejših virov energije. Natančneje je bilo v tem obdobju 15,2 milijard EUR 
sredstev iz kohezijske politike namenjenih naložbam v obnovljive energije in energetsko 
učinkovitost.

Ob upoštevanju teh obsežnih naložb in da bi ustreznim regijam omogočili nadzor odnosov 
med izvedenimi naložbami v sklopu strukturnih skladov EU in učinkom sežigalnic, ki so 
koristnice teh sredstev, pripravljavec mnenja predlaga, naj se regionalnim organom in 
organom lokalnih vlad, pristojnim za regionalni razvoj, sporoči naslednje:

 trgovske dejavnosti, ki so jih opravile sežigalnice na njihovem ozemlju, da bi se jim 
omogočilo, da ocenijo učinek porabe regionalnih skladov, namenjenih pomoči 
družbam, ki vodijo te obrate, pri zamenjavi tehnologije, ki jo uporabljajo, s čistimi in 
obnovljivimi viri energije.

Parlament je pred kratkim poudaril1, da je veliko regij EU, zlasti tiste, ki imajo glavni vir 
dohodkov v turizmu, močno odvisnih od razpoložljivosti cenovno ugodnega zračnega 
prevoza, ki bi zagotovil nadaljnjo uspešnost tega pomembnega sektorja. Te države, kot so 
Ciper, Grčija, Malta in oddaljene regije EU, si želijo zagotoviti pošteno ravnovesje med 
zagotavljanjem, da se izvedejo učinkoviti ukrepi proti podnebnim spremembam in cenovno 
ugodnim zračnim prevozom.

Izkušnje, pridobljene v prvem obdobju trgovanja, so pokazale, da se lahko cene dovoljenj 
močno razlikujejo, kar povzroča nejasnosti tistim, ki razmišljajo o naložbi v varčevanje z 
energijo ali projekte obnovljivih virov, zaradi česar so take naložbe lahko manj privlačne.  

                                               
1 Glej poročilo Margie Sudre o strategiji za oddaljene regije 
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Nov sistem mora vključevati ukrepe za preprečevanje špekulacij, ki ima lahko zelo negativne 
posledice, kar se trenutno kaže na drugih trgih, od trga z živili do naftnega trga.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(33) [Kar zadeva pristop k dodelitvi, je 
treba letalstvo obravnavati na način, ki bi 
izrazil njegovo sposobnost, da srednje- ali 
dolgoročno poišče nadomestna goriva. To 
pomeni, da je treba leta 2013 80 % pravic 
dodeliti brezplačno, nato pa se mora 
brezplačna dodelitev vsako leto 
zmanjševati za enak znesek do ukinitve 
brezplačne dodelitve pravic leta 2020. 
Skupnost in njene države članice se morajo 
še naprej truditi, da bi dosegle sporazum o 
svetovnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva in proučiti 
stanje te panoge v okviru naslednjega 
pregleda sistema Skupnosti. Pred izvedbo 
te direktive v oddaljenih regijah Evropske 
unije in na otokih, vključno z majhnimi 
otoškimi državami članicami, je treba 
opraviti presojo vpliva. Če ta presoja 
vpliva pokaže, da bi izvajanje direktive 
lahko povzročilo negativne socialne in 
gospodarske učinke, Komisija sprejme 
ukrepe, da te učinke ublaži.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. države članice in Komisija 
regionalnim organom zagotovijo ustrezne 
podatke o objektih na njihovem področju, 
in jim tako omogočijo, da ocenijo učinek 
naložb iz evropskega sklada za regionalni 
razvoj ali kohezijskega sklada v pomoč 
družbam, ki vodijo te obrate, pri 
zamenjavi tehnologije, ki jo uporabljajo, s 
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čistimi in obnovljivimi viri energije.
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