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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, ki 
povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo obveznosti Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
(KOM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0017),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
predlog predložila Parlamentu (C6-0041/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za regionalni razvoj 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog odločbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Stališče Skupnosti, ki ga je nazadnje 
izrazil Svet za okolje na seji 5. novembra 
2007 v Bruslju, je, da za izpolnitev tega 
cilja povečanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2 C, kar 
pomeni, da morajo biti svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 vsaj za 
50 % nižje kot leta 1990. Pri doseganju 
takih zmanjšanj emisij morajo sodelovati 
vsi sektorji gospodarstva. Razvite države 

(2) Stališče Skupnosti, ki ga je nazadnje 
izrazil Svet za okolje na seji 5. novembra 
2007 v Bruslju, je, da za izpolnitev tega 
cilja povečanje svetovne letne povprečne 
temperature površja ne sme preseči 
predindustrijske ravni za več kot 2 C, kar 
pomeni, da morajo biti svetovne emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 vsaj za 
50 % nižje kot leta 1990. Pri doseganju 
takih zmanjšanj emisij morajo sodelovati 
vsi sektorji gospodarstva. Razvite države 



PE407.712v01-00 6/35 PR\726643SL.doc

SL

morajo še naprej imeti vodilno vlogo s 
svojo zavezo, da bodo do leta 2020 skupaj 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 
30 % v primerjavi z letom 1990.

morajo še naprej imeti vodilno vlogo s 
svojo zavezo, da bodo do leta 2020 skupaj 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 
30 % v primerjavi z letom 1990 ter za 
80 % do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog odločbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES je vzpostavila sistem za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti, ki vključuje nekatere sektorje 
gospodarstva. Da se na stroškovno 
učinkovit način doseže cilj, da se do leta 
2020 doseže 20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990, morajo k zmanjšanju emisij 
prispevati vsi sektorji gospodarstva. Zato 
morajo države članice izvajati dodatne 
politike in ukrepe pri prizadevanju za 
dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES.

(5) Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES je vzpostavila sistem za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti, ki vključuje nekatere sektorje 
gospodarstva. Da se na stroškovno 
učinkovit način doseže cilj, da se do leta 
2020 doseže 30-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990 ali 20-odstotno znižanje, če se 
obsežen sporazum za obdobje po letu 2012 
sprejme z zamudo, morajo k zmanjšanju 
emisij prispevati vsi sektorji gospodarstva, 
vključno z mednarodnim pomorskim 
prometom. Zato morajo države članice 
izvajati dodatne politike in ukrepe pri 
prizadevanju za dodatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah doseže sklep, da 
morajo za 50-odstotno verjetnost omejitve globalnega segrevanja pod 2 o C v primerjavi s 
predindustrijskimi ravnmi industrializirane države zmanjšati svoje emisije za 25-40 % v 
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primerjavi z letom 1990. Voditelji držav so večkrat potrdili cilj 30 %, ta cilj mora biti 
izhodiščna točka za načrtovanje ukrepov v državah članicah, da uresničijo podnebne cilje 
EU. 

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Emisije toplogrednih plinov iz 
sektorjev, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, je treba po letu 2020 letno 
enakomerno zmanjševati, kar bi do leta 
2050 omogočilo 80-odstotno zmanjšanje 
takšnih emisij v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, pri čemer je končni cilj odpraviti 
emisije toplogrednih plinov v Evropski 
uniji zaradi uporabe fosilnih goriv. 
Komisija mora do leta 2012 preveriti 
ustreznost tega cilja na podlagi 
mednarodnih zavez EU in najnovejših 
izsledkov znanosti o podnebju v zvezi z 
občutljivostjo podnebja in področjem za 
določitev znižanja emisij toplogrednih 
plinov za obveznega, da se preprečijo 
nevarne antropogene motnje v 
podnebnem sistemu in, če je to ustrezno, 
predložijo predlogi za določitev različnih 
ciljev med državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je marca 2007 objavil, da so znižanja za 60-80 % v industrializiranih državah 
do leta 2050 obvezna. Za uresničitev takšnih znižanj morajo imeti države članice dolgoročno 
politiko v več sektorjih, npr. stanovanjskem sektorju, sektorju rabe zemljišč in prometnem 
sektorju, da se izognejo dodatnim naložbam v infrastrukturo, ki ni združljiva s cilji varstva 
podnebja. To je v skladu s predlogom sistema trgovanja z emisijami, ki vsebuje tudi 
porazdelitev zmanjšanja po letu 2020. 



PE407.712v01-00 8/35 PR\726643SL.doc

SL

Predlog spremembe 4

Predlog odločbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Državam članicam je treba zato 
omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki so jih v tem obdobju sprejele 
vse države članice. Državam je prav tako 
treba omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
po obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov, ki so bili registrirani in so se 
izvajali v obdobju 2008–2012, ter iz vrst 
projektov („kategorij projektov“), ki so jih 
v tem obdobju sprejele vse države članice.

(10) Državam članicam je treba zato 
omogočiti uporabo dobropisov za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
obdobju 2008–2012, ki izhajajo iz 
projektov v zvezi z obnovljivo energijo in 
učinkovitostjo povpraševanja, razen 
projektov velikih hidroelektrarn, ki so jih 
v tem obdobju sprejele vse države članice. 
Državam je prav tako treba omogočiti 
uporabo dobropisov za zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov po obdobju 
2008–2012, ki izhajajo iz projektov, ki so 
bili registrirani in so se izvajali v obdobju 
2008–2012, ter iz vrst projektov v zvezi z 
obnovljivo energijo in učinkovitostjo 
povpraševanja („kategorij projektov“), 
razen projektov velikih hidroelektrarn, ki 
so jih v tem obdobju sprejele vse države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika, kadar se načrtujejo posebni ukrepi v okviru sistema trgovanja z emisijami za zaščito 
istih sektorjev. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih 
lahko dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 5

Predlog odločbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V najmanj razvitih državah je bilo 
izvedenih zelo malo projektov mehanizma 
čistega razvoja. Glede na to, da Skupnost 
podpira pravično razdelitev projektov 

(11) V najmanj razvitih državah je bilo 
izvedenih zelo malo projektov mehanizma 
čistega razvoja. Glede na to, da Skupnost 
podpira pravično razdelitev projektov 
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mehanizma čistega razvoja, tudi prek 
Globalnega zavezništva o podnebnih 
spremembah Komisije, je primerno, da se 
zagotovi varnost v zvezi s odobritvijo 
dobropisov iz projektov, ki v najmanj 
razvitih državah začeli izvajati po obdobju 
2008–2012, za projekte, ki so jih v obdobju 
2008–2012 sprejele vse države članice. Ta 
odobritev mora trajati do leta 2020 ali do 
sklenitve sporazuma s Skupnostjo, kar bo 
prej.

mehanizma čistega razvoja, tudi prek 
Globalnega zavezništva o podnebnih 
spremembah Komisije, je primerno, da se 
zagotovi varnost v zvezi s odobritvijo 
dobropisov iz projektov v zvezi z 
obnovljivo energijo in učinkovitostjo 
povpraševanja, razen projektov velikih 
hidroelektrarn, ki so se v najmanj razvitih 
državah začeli izvajati po obdobju 2008–
2012, za projekte, ki so jih v obdobju 
2008–2012 sprejele vse države članice. Ta 
odobritev mora trajati do leta 2020 ali do 
sklenitve sporazuma s Skupnostjo, kar bo 
prej.

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika, kadar se načrtujejo posebni ukrepi v okviru sistema trgovanja z emisijami za zaščito 
istih sektorjev. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih 
lahko dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 6

Predlog odločbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev nadaljnje 
prilagodljivosti in za spodbujanje 
trajnostnega razvoja v državah v razvoju, 
mora biti državam članicam omogočena 
uporaba dodatnih dobropisov iz projektov, 
na podlagi sporazumov, ki jih bo 
Skupnost sklenila s tretjimi državami. 
Brez prihodnjega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah, ki 
določa dodeljeno količino za države v 
razvoju, se projekti skupnega izvajanja po 
letu 2012 ne morejo izvajati. Vendar 
morajo biti dobropisi za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, ki izhajajo iz takih 
projektov, še naprej priznani na podlagi 

črtano
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sporazumov s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog odločbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju trga 
za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 
predlaga, da do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah letna količina dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
uporabljajo države članice, v letu 2005 
znaša do 3 % emisij vsake države članice, 
ki niso vključene v Direktivo 2003/87/ES.
Ta količina ustreza tretjini prizadevanj za 
zmanjšanje emisij v letu 2020. Državam 
članicam je treba dovoliti, da prenesejo 
neuporabljeni delež te količine na druge 
države članice.

(13) Stalna sposobnost držav članic za 
uporabo dobropisov mehanizma čistega 
razvoja je pomembna pri zagotavljanju trga 
za te dobropise po letu 2012. Za 
zagotavljanje takega trga in nadaljnjega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti, s čimer bi se spodbudilo 
nadaljnje izvajanje ciljev Skupnosti glede 
obnovljive energije, varnosti oskrbe z 
energijo, inovacij in konkurenčnosti, se 
predlaga, da do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah letna količina dobropisov iz 
projektov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki jih 
uporabljajo države članice, v letu 2005 
znaša do 1 % emisij vsake države članice, 
ki niso vključene v Direktivo 2003/87/ES.
Do sklenitve tega sporazuma je treba 
dobropise mehanizma čistega razvoja, ki 
se uporabljajo za skladnost po letu 2012, 
znižati za 50 %.

Or. en

Obrazložitev

Skupno znižanje od leta 2005 do leta 2020 pri scenariju 20-odstotnega znižanja v sektorjih 
brez trgovanja z emisijami je 1200 Mt. Predlog Komisije bi pomenil do 700 Mt možnih 
poravnav s skupnim izvajanjem/mehanizmom čistega razvoja, kar je več kot 50 % znižanj, ki 
se zahtevajo v teh sektorjih. Predlog, da se dovoli stalna uporabo takšnih poravnav tudi brez 
mednarodnega sporazuma za obdobje po letu 2012, je mogoče podpreti v bolj omejenem 
obsegu, vendar se zaradi dobro utemeljenih skrbi glede njihove kakovosti in dodatnosti 
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predlaga, da se za vsako tono emisij EU zahteva poravnava dveh potrjenih zmanjšanj emisij.

Predlog spremembe 8

Predlog odločbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Skupnost mora pomembno 
prispevati k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov v državah, ki so 
podpisnice okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja in 
kjotskega protokola, vendar niso 
vključene v Prilogo I k tej konvenciji (niso 
podpisnice Priloge I). Ta prispevek k 
prizadevanjem za zmanjšanje 
toplogrednih plinov v državah, ki niso 
podpisnice Priloge I, mora temeljiti na 
svetovni porazdelitvi emisij, ki bo verjetno 
dosegla cilj omejiti podnebne spremembe 
na povišanje temperature za 2 °C v 
primerjavi s predindustrijskimi ravnmi ter 
mora biti pogojena z obsežnim 
mednarodnim sporazumom za obdobje po 
letu 2012. To zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje zunanjih emisij toplogrednih 
plinov je treba razdeliti med države 
članice, pri čemer je treba upoštevati 
njihov BDP na prebivalca. Države članice 
morajo nameniti dovolj sredstev za 
uresničitev svoje zaveze za zmanjšanje 
zunanjih emisij toplogrednih plinov, med 
drugim tako, da namensko rezervirajo 
velik del prihodkov iz prodaje pravic iz 
direktive 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah sklepa, da je za 
omejitev globalnega segrevanja pod 2oC potrebno tudi precejšnje odstopanje od običajnega 
poslovanja v državah v razvoju. Industrializirane države so odgovorne, da prispevajo k 
potrebni omejitvi emisij v razvitih državah, poleg njihovih obveznih domačih znižanj, če se 
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sklene obsežen mednarodni sporazum. 

Predlog spremembe 9

Predlog odločbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Napredek pri izvajanju obveznosti iz 
te odločbe je treba vsako leto oceniti na 
podlagi prejetih poročil v skladu z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 280/2004/ES o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o izvajanju Kjotskega 
protokola. Vsaki dve leti je treba oceniti 
predviden napredek, leta 2016 pa je treba 
narediti popolno oceno izvajanja te 
direktive.

(15) Napredek pri izvajanju obveznosti iz 
te odločbe je treba vsako leto oceniti na 
podlagi prejetih poročil v skladu z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
št. 280/2004/ES o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o izvajanju Kjotskega 
protokola. Ta poročila morajo vključevati 
napovedi znižanj emisij toplogrednih 
plinov, ki so rezultat načrtovanih ukrepov 
v vseh večjih sektorjih, da se do leta 2050 
dosežejo cilji znižanja. Vsaki dve leti je 
treba oceniti predviden napredek, leta 2016 
pa je treba narediti popolno oceno 
izvajanja te direktive. V okviru 
ocenjevanja, ki se izvaja vsaki dve leti, 
mora Komisija oceniti in poročati o 
napredku, doseženem pri zagotavljanju, 
da različne politike Skupnosti (na primer 
na področju kmetijstva, zahtev glede 
proizvodov, strukturnih politik, raziskav) 
prispevajo k prizadevanju za zmanjšanje 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog odločbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, je treba prilagoditi omejitve 

(17) Po tem, ko bo Skupnost sprejela 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, je treba prilagoditi omejitve 
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glede emisij za države članice, da se 
izpolni obveznost Skupnosti v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki 
je določena v navedenem sporazumu, ob 
upoštevanju načela solidarnosti med 
državami članicami in potrebe po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti. Količino 
dobropisov iz projektov zmanjševanja 
toplogrednih plinov v tretjih državah, ki 
jih lahko uporabi vsaka država članica, je 
treba povečati največ za polovico 
prizadevanja za dodatno zmanjšanje 
emisij iz virov, ki niso zajeti v Direktivi 
2003/87/ES.

glede emisij za države članice, da se
izpolni obveznost Skupnosti v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki 
je določena v navedenem sporazumu, ob 
upoštevanju načela solidarnosti med 
državami članicami in potrebe po trajnostni 
gospodarski rasti v Skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah doseže sklep, da 
morajo za 50-odstotno verjetnost omejitve globalnega segrevanja pod 2 o C v primerjavi s 
predindustrijskimi ravnmi industrializirane države zmanjšati svoje emisije za 25-40 % v 
primerjavi z letom 1990. Poleg tega je v državah v razvoju potrebno veliko odstopanje od 
običajnega poslovanja. Industrializirane države so odgovorne, da prispevajo k potrebni 
omejitvi emisij v razvitih državah poleg njihovih domačih ciljev za znižanje in ne za 
poravnavo teh ciljev. 

Predlog spremembe 11

Predlog odločbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za zagotovitev njihove učinkovitosti 
mora ta odločba zagotoviti mehanizem, s 
katerim bo država članica, ki preseže letni 
cilj za emisije toplogrednih plinov, 
kaznovana s kaznijo, ki je enaka kazni, ki 
se je uporabila za obrate iz Direktive 
2003/87/ES, poleg tega ji pri naslednji 
dražbi pravic odšteje ustrezna količina 
ekvivalenta CO2 na podlagi te direktive. 
Vsi prihodki iz takšnih kazni se morajo 
zbirati v skladu Skupnosti, ki je namenjen 
financiranju ukrepov za blaženje 
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podnebnih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego splošnih ciljev EU je pomembno, da so države članice usklajene z odločbo. 
Potreben je učinkovit mehanizem skladnosti skupaj z mehanizmom, ki velja za obrate znotraj 
sistema trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 12

Predlog odločbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013–2020 za emisije toplogrednih plinov 
iz virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, in za oceno v zvezi s tem.

Ta odločba določa pravila o določitvi 
prispevka držav članic k obveznosti 
zmanjšanja emisij v Skupnosti v obdobju 
2013 za emisije toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, in za oceno v zvezi s tem. 
Emisije mednarodnega pomorskega 
prometa so vključene, razen če niso 
vključene v področje uporabe Direktive 
2003/87/ES ali katerega koli drugega 
pravnega instrumenta Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri 
mednarodnem pomorskem prometu 
oziroma dokler se ne vključijo v tovrsten 
instrument.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Skupnost do leta 2020 omeji svoje 
emisije toplogrednih plinov iz virov, ki 
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niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES za 
številko, ki ustreza eni tretjini skupnega 
cilja Skupnosti, ki je 30-odstotno znižanje 
emisij toplogrednih plinov do leta 2020 v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990.*

_________
* Komisija izračuna ustrezne omejitve emisij 
toplogrednih plinov in ustrezne količine v tonah 
ekvivalenta CO2 na državo članico.

Or. en

Obrazložitev
Četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah doseže sklep, da 
morajo za 50-odstotno verjetnost omejitve globalnega segrevanja pod 2 o C v primerjavi s 
predindustrijskimi ravnmi industrializirane države zmanjšati svoje emisije za 25-40 % v 
primerjavi z letom 1990. 
Voditelji držav so večkrat potrdili cilj 30-odstotnega znižanja, ta cilj mora biti izhodiščna 
točka za načrtovanje ukrepov v državah članicah, da uresničijo podnebne cilje EU.

Predlog spremembe 14

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do sklenitve prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah, ki bo imel za posledico 
zmanjšanje emisij, ki bo preseglo zahteve 
iz tega člena, vsaka država članica do leta 
2020 omeji emisije toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES, za odstotek, določen za 
posamezno državo članico v Prilogi k tej 
odločbi, glede na svoje emisije iz leta 
2005.

1. Vsaka država članica do leta 2020 omeji 
emisije toplogrednih plinov iz virov, ki 
niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES, 
vsaj za odstotek, določen za posamezno 
državo članico v Prilogi 1 k tej odločbi, 
glede na svoje emisije iz leta 2005. *

_______
* Komisija izračuna ustrezne omejitve emisij 
toplogrednih plinov in ustrezne količine v tonah 
ekvivalenta CO2 na državo članico.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica v skladu z odstavkom 
3 in členom 4 vsako leto enakomerno 
omeji zadevne emisije toplogrednih plinov, 
s čimer zagotovi, da te emisije ne presegajo 
najvišje ravni za to državo članico, kot je 
določeno v Prilogi.

Vsaka država članica v skladu z odstavkom 
3 in členom 4 vsako leto enakomerno 
omeji zadevne emisije toplogrednih plinov, 
s čimer zagotovi, da te emisije leta 2020 ne 
presegajo najvišje ravni za to državo 
članico, kot je določeno v Prilogi 1. *

_______
* Komisija izračuna ustrezne omejitve emisij 
toplogrednih plinov in ustrezne količine v tonah 
ekvivalenta CO2 na državo članico.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
ki je enaka 2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so emisije države 
članice pod mejno vrednostjo iz odstavka 
2, lahko presežke pri zmanjšanju emisij
prenese v naslednje leto.

3. Med letoma 2013 in 2019 lahko država 
članica iz sledečega leta prenese količino, 
ki je enaka 2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice iz odstavka 2. Če so domače
emisije države članice pod mejno 
vrednostjo iz odstavka 2, lahko razliko 
med njenimi domačimi emisijami in to 
omejitvijo prenese v naslednje leto.

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se prihodnji mednarodni sporazum 
o podnebnih spremembah sklene z 
zamudo, se bodo emisije toplogrednih 
plinov vsako leto enakomerno 
zmanjševale do najvišjih ravni, določenih 
v Prilogi k tej odločbi, ki ustrezajo eni 
tretjini 20-odstotnega skupnega 
prizadevanja Skupnosti za znižanje 
toplogrednih plinov v primerjavi z ravnmi 
iz leta 1990.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 30-odstotnega znižanja, ki je v skladu z nasvetom Medvladnega odbora o podnebnih 
spremembah, se vzame kot izhodišče te odločbe, 20-odstotno znižanje pa se ohrani kot 
rezervna možnost v primeru, če se mednarodni sporazum sklene z zamudo.

Predlog spremembe 18

Predlog odločbe
Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Če se emisije toplogrednih plinov iz 
mednarodnega pomorskega prometa ne 
vključijo v področje uporabe Direktive 
2003/87/ES ali katerega koli drugega 
pravnega instrumenta Skupnosti za 
zmanjšanje teh emisij in njihovo 
vključitev med zaveze Skupnosti za 
zmanjšanje do leta 2014, Komisija 
sprejme ukrepe za določitev nacionalnih 
obveznosti za zmanjšanje teh emisij do 
leta 2015. Ti ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
odločbe, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
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člena 9(2).

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog odločbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a

Ravni emisij za obdobje 2020–2050

Emisije toplogrednih plinov iz sektorjev, 
ki niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES, 
se po letu 2020 vsako leto enakomerno 
zmanjšujejo, kar bi do leta 2050 
omogočilo 80-odstotno zmanjšanje 
takšnih emisij v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, pri čemer je končni cilj odprava 
emisij toplogrednih plinov v Evropski 
uniji zaradi uporabe fosilnih goriv. 
Komisija do leta 2012 preveri, ali ustrezno 
določati različne cilje Skupnosti za 
zmanjšanje za države članice za nadaljnje 
obdobje, sicer bodo države članice 
zagotavljale letna znižanja emisij, kot so 
določena v tej odločbi, in sicer po 
enotnem koeficientu za znižanje. 

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je marca 2007 objavil, da so do leta 2050 v industrializiranih državah obvezna 
znižanja za 60-80 %. Za uresničitev takšnih znižanj morajo imeti države članice dolgoročno 
politiko v več sektorjih, npr. stanovanjskem sektorju, sektorju rabe zemljišč in prometnem 
sektorju, da se izognejo dodatnim naložbam v infrastrukturo, ki ni združljiva s cilji varstva 
podnebja. To je v skladu s predlogom sistema trgovanja z emisijami, ki vsebuje tudi 
porazdelitev zmanjšanja po letu 2020. 
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Predlog spremembe 20

Predlog odločbe
Člen 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov, ki so jih v obdobju 2008–
2012 sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES;

(a) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov v zvezi z obnovljivo energijo 
in učinkovitostjo povpraševanja, ki so jih 
v obdobju 2008–2012 sprejele vse države 
članice v skladu z Direktivo 2003/87/ES, 
razen potrjenih zmanjšanj emisij iz 
projektov velikih hidroelektrarn;

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika, kadar se načrtujejo posebni ukrepi v okviru sistema trgovanja z emisijami za zaščito 
istih sektorjev. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih 
lahko dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 21

Predlog odločbe
Člen 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov, ki so jih v obdobju 2008–
2012 sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES;

(b) potrjena zmanjšanja emisij in enote 
zmanjšanja emisij, izdani v zvezi z 
zmanjšanjem emisij do 31. decembra 2012 
iz projektov v zvezi z obnovljivo energijo 
in učinkovitostjo povpraševanja, ki so jih 
v obdobju 2008–2012 sprejele vse države 
članice v skladu z Direktivo 2003/87/ES,
razen potrjenih zmanjšanj emisij iz 
projektov velikih hidroelektrarn;

Or. en
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Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika, kadar se načrtujejo posebni ukrepi v okviru sistema trgovanja z emisijami za zaščito 
istih sektorjev. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih 
lahko dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 22

Predlog odločbe
Člen 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov, ki so se 
izvajali v najmanj razvitih državah in ki so 
jih sprejele vse države članice v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES v obdobju 2008–
2012, dokler te države ne ratificirajo 
sporazuma s Skupnostjo ali do leta 2020, 
kar bo prej.

(c) potrjena zmanjšanja emisij v zvezi z 
zmanjšanjem emisij iz projektov v zvezi z 
obnovljivo energijo in učinkovitostjo 
povpraševanja, ki so se izvajali v najmanj 
razvitih državah in ki so jih sprejele vse 
države članice v skladu z Direktivo 
2003/87/ES v obdobju 2008–2012, razen 
potrjenih zmanjšanj emisij iz projektov 
velikih hidroelektrarn, dokler te države ne 
ratificirajo sporazuma s Skupnostjo ali do 
leta 2020, kar bo prej.

Or. en

Obrazložitev

Nedosledno bi bilo dopustiti poravnave v industrijskih sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju 
ogljika, kadar se načrtujejo posebni ukrepi v okviru sistema trgovanja z emisijami za zaščito 
istih sektorjev. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih 
lahko dejansko pomeni finančne spodbude, ki spodbujajo uhajanje ogljika.

Predlog spremembe 23

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg odstavka 1 in če se sklenitev 
mednarodnega sporazuma odloži, lahko 
države članice za izvajanje njihove 
obveznosti iz člena 3 uporabijo dobropise 

2. Dokler se ne sklene mednarodni 
sporazum, se potrjena zmanjšanja emisij, 
ki se uporabljajo za izvajanje njihove 



PR\726643SL.doc 21/35 PE407.712v01-00

SL

za dodatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, ki izhajajo iz 
projektov ali drugih dejavnosti za 
zmanjševanje emisij v skladu z določbami 
iz člena 11a(5) Direktive 2003/87/ES. 

obveznosti iz člena 3 znižajo za 50 %.

Or. en

Obrazložitev

Nedavne študije kažejo precejšnje pomisleke v zvezi z celovitostjo in dodatnostjo znižanj 
emisij pri skupnem izvajanju/mehanizmu čistega razvoja. Kadar poravnave niso dodatne 
in„realne“, bo njihova uporaba za skladnost, namesto da bi znižala domače emisije, 
negativno vplivala na podnebje. Do sklenitve novega mednarodnega sporazuma se predlaga, 
da se takšni dobropisi, ki se uporabljajo po letu 2012, znižajo za 50 %.

Predlog spremembe 24

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bodo 
lahko države članice sprejemale potrjena 
zmanjšanja emisij le od držav, ki bodo 
ratificirale ta sporazum.

3. Ko bo sklenjen prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, lahko
potrjena zmanjšanja emisij uporabljajo 
države članice za njihovo zavezo v skladu 
s členom 4a. Ta potrjena zmanjšanja 
emisij lahko izhajajo le od tretjih držav, ki 
bodo ratificirale ta sporazum.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog odločbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavki 1, 2 in 3
ne sme presegati količine, ki je enaka 3 %
emisij toplogrednih plinov te države 

4. Letna uporaba dobropisov posamezne 
države članice v skladu z odstavkom 1 ne 
sme presegati količine, ki je enaka 1 %
emisij toplogrednih plinov te države 
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članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

članice, ki niso vključene v Direktivo 
2003/87/ES, iz leta 2005.

Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah doseže sklep, da 
morajo za 50-odstotno verjetnost omejitve globalnega segrevanja pod 2 o C v primerjavi s 
predindustrijskimi ravnmi industrializirane države zmanjšati svoje emisije za 25-40 % v 
primerjavi z letom 1990. Poleg tega je tudi v državah v razvoju potrebno veliko odstopanje od 
običajnega poslovanja. Industrializirane države so odgovorne, da prispevajo k potrebni 
omejitvi emisij v razvitih državah poleg njihovih domačih ciljev za znižanje in ne za 
poravnavo teh ciljev.

Predlog spremembe 26

Predlog odločbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a

Zaveza Skupnosti za zmanjšanje zunanjih 
emisij

1. Po sklenitvi obsežnega mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah 
Skupnost in njene države članice od 
začetka leta 2013 financirajo merljiva, 
preverljiva in zavezujoča znižanja emisij 
toplogrednih plinov, o katerih je mogoče 
poročati, v državah, ki so podpisnice 
okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja in kjotskega 
protokola, vendar niso vključene v Prilogo 
I te konvencije (niso podpisnice Priloge I).
2. Zaveza Skupnosti za zmanjšanje 
zunanjih emisij toplogrednih plinov je 250 
ton ekvivalenta CO2 v letu 2013 in se 
enakomerno povečuje na 850 milijonov 
ton v letu 2020.
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3. Komisija sprejme ukrepe za razdelitev 
zaveze Skupnosti za zmanjšanje zunanjih 
emisij toplogrednih plinov med države 
članice, pri čemer upošteva njihov BDP 
na prebivalca. Ti ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
odločbe, tako da jo dopolnijo, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom z 
nadzorom iz člena 9(2).
4. Države članice lahko izvajajo svoje 
posamezne zaveze za zmanjšanje zunanjih 
emisij iz odstavka 3 z:
a) Neposrednim financiranjem ali 
udeležbo v enem ali več dvostranskih 
in/ali večstranskih skladih, katerih edini 
namen je financiranje politik in ukrepov 
za zmanjšanje toplogrednih plinov v 
državah, ki niso podpisnice Priloge I. 
b) Prispevki za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pri krčenju gozdov in 
degradaciji gozdov, kot so opredeljeni v 
mednarodnem sporazumu o podnebnih 
spremembah na podlagi okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja in kjotskega 
protokola.
c) Nakupom ogljikovih dobropisov, kot so 
dobropisi, nastali v okviru mehanizma 
čistega razvoja ali drugih mehanizmov, ki 
se izvajajo na podlagi mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah iz 
okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja in kjotskega 
protokola, kot je določeno v členu 6(5).
Projekti, programi in/ali politike, ki se 
uporabljajo za skladnost v skladu z 
odstavkom 3, in se uporabljajo v skladu 
Skupnosti iz člena 5a, izključujejo 
projekte velikih hidroelektrarn in jedrskih 
elektrarn, morajo biti dodatni in morajo 
zagotoviti zmanjšanja emisij, ki so 
merljiva in preverljiva ter je o njih 
mogoče poročati. 
Ogljikovi dobropisi, ustvarjeni v skladu s 
točko (b) ali (c) se upoštevajo le za 



PE407.712v01-00 24/35 PR\726643SL.doc

SL

namene skladnosti z zavezo iz odstavka 3, 
potem ko se prenesejo na račun za odpis.
5. Države članice zagotovijo, da njihove 
politike za financiranje znižanj emisij v 
državah, ki niso podpisnice Priloge I, 
spodbujajo enakomerno geografsko 
razporeditev projektov.

Or. en

Obrazložitev

Četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah sklepa, da je za 
omejitev globalnega segrevanja pod 2oC potrebno tudi precejšnje odstopanje od običajnega 
poslovanja v državah v razvoju. Industrializirane države so odgovorne, da prispevajo k 
potrebni omejitvi emisij v razvitih državah, poleg njihovih obveznih domačih znižanj, če se 
sklene obsežen mednarodni sporazum.

Predlog spremembe 27

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v letnih poročilih, ki jih v 
predložijo skladu s členom 3 Odločbe 
280/2004/ES, sporočijo letne emisije, ki 
izhajajo iz izvajanja člena 3 in uporabe 
dobropisov v skladu s členom 4.

1. Države članice v letnih poročilih, ki jih 
predložijo v skladu s členom 3 Odločbe 
280/2004/ES, sporočijo letne emisije, ki 
izhajajo iz izvajanja člena 3, uporabe 
geografske razporeditve dobropisov v 
skladu s členom 4 ter izvajanja in 
geografske razporeditve znižanj zunanjih 
emisij toplogrednih plinov v skladu s 
členom 4a.
Ta poročila vključujejo napovedana 
znižanja emisij za ukrepe, ki se načrtujejo 
v vseh večjih sektorjih, da se dosežejo cilji 
znižanja za leto 2020 in leto 2050.

Or. en
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Predlog spremembe 28

Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija oceni vpliv sektorskih politik EU 
na emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in na potencial za zmanjšanje 
emisij, ki je povezan s temi politikami. 
Komisija pripravi predloge, kot je to 
primerno, za zagotovitev, da takšne 
politike ustrezno prispevajo k doseganju 
ciljev znižanja za leto 2020 in leto 2050.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog odločbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a

Mehanizmi skladnosti

1. Kadar emisije toplogrednih plinov v 
državah članicah, ki izhajajo iz virov, ki 
niso vključeni v Direktivo 2003/87/ES 
presegajo letno omejitev emisij 
toplogrednih plinov iz člena 3 te odločbe, 
ta država članica plača kazen za presežne 
emisije glede količino, določeno v 
členu 16 Direktive 2003/87/ES. Kazen za 
presežne emisije se plača v sklad 
Skupnosti, ki je namenjen financiranju 
ukrepov za blaženje podnebnih sprememb.
2. Komisija sprejme ukrepe za ustanovitev 
sklada Skupnosti iz odstavka 1. Ti ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te odločbe, tako da jo 
dopolnijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
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člena 9(2).
3. Kot dodatek k odstavku 1 se skupna 
količina presežka omejitve v tonah 
ekvivalenta ogljikovega dioksida odbije od 
naslednje količine pravic, s katerimi na 
dražbi trguje država članica, v skladu s 
členom 10(2) Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od leta po sklenitvi sporazuma iz 
odstavka 1 se bodo emisije toplogrednih 
plinov Skupnosti iz virov, ki niso vključeni 
v Direktivo 2003/87/ES, leta 2020 v skladu 
s členom 3(1), dodatno zmanjšale za 
količino, ki je enaka skupnemu dodatnemu 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov s 
strani Skupnosti iz vseh virov, v zvezi s 
katerimi mednarodni sporazum obvezuje 
Skupnost, pomnoženo z deležem celotnega 
zmanjšanja emisij Skupnosti za leto 2020, 
h kateremu države članice prispevajo prek 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz 
virov, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES v skladu s členom 3.

2. Od leta po sklenitvi sporazuma iz 
odstavka 1 se bodo emisije toplogrednih 
plinov Skupnosti iz virov, ki niso vključeni 
v Direktivo 2003/87/ES, leta 2020 v skladu 
s členom 3(1), dodatno zmanjšale za 
količino, ki je enaka skupnemu dodatnemu 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov s 
strani Skupnosti iz vseh virov, v zvezi s 
katerimi mednarodni sporazum obvezuje 
Skupnost, če je ta zaveza večja od cilja 
Skupnosti, ki je 30-odstotno znižanje 
emisij toplogrednih plinov do leta 2020 v 
primerjavi z letom 1990, pomnoženo z 
deležem celotnega zmanjšanja emisij 
Skupnosti za leto 2020, h kateremu države 
članice prispevajo prek zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov iz virov, ki niso 
vključeni v Direktivo 2003/87/ES v skladu 
s členom 3.

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija spremeni Prilogo, da se omejitve 
emisij prilagodijo v skladu s prvim 
pododstavkom. Ta ukrep, katerega namen 
je dopolnitev nebistvenih elementov te 
odločbe, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 9(2).

Komisija spremeni Prilogo -1, da se 
omejitve emisij prilagodijo v skladu s 
prvim pododstavkom. Ta ukrep, katerega 
namen je dopolnitev nebistvenih elementov 
te odločbe, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 9(2).

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko povečajo uporabo 
dobropisov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz člena 4(4) v tretjih 
državah, ki so ratificirale sporazum iz 
odstavka 1 in v skladu z odstavkom 5, za 
največ polovico dodatnega zmanjšanja, do 
katerega je prišlo, ki se doseže v skladu z 
odstavkom 2.

črtano

Vsaka država članica lahko prenese 
neuporabljen delež te količine na drugo 
državo članico.

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog odločbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme ukrepe za zagotovitev, 
da države članice uporabijo dodatne vrste 
dobropisov iz projektov ali druge 
mehanizme, ki so bili vzpostavljeni v 
skladu z mednarodnim sporazumom, če je 
to potrebno. 

5. Komisija predstavi predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu, v 
katerih zagotovi, da države članice 
uporabijo dodatne vrste dobropisov iz 
projektov ali druge mehanizme, ki so bili 
vzpostavljeni v skladu z mednarodnim 
sporazumom za skladnost iz člena 4a, če je 
to potrebno. 

Ti ukrepi, katerih namen je dopolnitev 
nebistvenih elementov te odločbe, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 9(2).

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog odločbe
Priloga – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV 
DRŽAV ČLANIC V SKLADU S 

ČLENOM 3

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV 
DRŽAV ČLANIC V SKLADU S 

ČLENOM 3, če bo mednarodni sporazum 
sprejet z zamudo

Or. en

Obrazložitev

Četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah doseže sklep, da 
morajo za 50-odstotno verjetnost omejitve globalnega segrevanja pod 2 o C v primerjavi s 
predindustrijskimi ravnmi industrializirane države zmanjšati svoje emisije za 25-40 % v 
primerjavi z letom 1990. Voditelji držav so večkrat potrdili cilj 30-odstotnega znižanja, ta cilj 
mora biti izhodiščna točka za načrtovanje ukrepov v državah članicah, da uresničijo 
podnebne cilje EU. 
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Marca 2007 se je Evropski svet dogovoril o podnebnih ciljih za Evropsko unijo. V okviru 
mednarodnega sporazuma se lahko EU zaveže k 30-odstotnemu znižanju emisij toplogrednih 
plinov do leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Tudi brez mednarodnega sporazuma bi 
EU neodvisno dosegla vsaj 20 % znižanje. Ta predlog je del tako imenovanega podnebnega 
paketa EU, ki ga je Komisija predložila za izvajanje teh odločb. Sistem EU za trgovanje z 
emisijami v grobem zajema polovico emisij EU v obdobju od leta 2013 do leta 2020. Predlog 
odločbe o skupnih prizadevanjih zajema druge sektorje (kot so promet, zgradbe, storitve, 
manjši industrijski obrati, kmetijstvo in odpadki) ter skupaj oblikujeta omejitev emisij za EU. 

Cilj znižanja

Ta predlog Komisije temelji na splošnem cilju zmanjšanja toplogrednih plinov za 20 % do 
leta 2020, ki se bo poostril na 30 %, ko bo dokončno sprejet mednarodni sporazum o 
podnebju po letu 2012. 

Vendar četrto ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah doseže 
sklep, da morajo za 50-odstotno verjetnost omejitve globalnega segrevanja pod 2 o C v 
primerjavi s predindustrijskimi ravnmi industrializirane države zmanjšati svoje misije za 25-
40 % v primerjavi z letom 1990. Ta obseg so na konferenci ZN o podnebju, ki je potekala na 
Baliju decembra 2007, izrecno priznale vse industrializirane države, razen ZDA. Cilj 20-
odstotnega znižanja je opazno nižji od ravni potrebnih ambicij. Razen tega je Evropski 
parlament pozval (npr. 26.10.2006), naj notranja politika EU temelji na cilju 30-odstotnega 
zmanjšanja. 

Zato poročevalka predlaga, da se cilj 30-odstotnega znižanja, ki je v skladu z nasvetom 
Medvladnega odbora o podnebnih spremembah, vzame kot izhodišče te odločbe, 20-odstotno 
znižanje pa se ohrani kot rezervna možnost v primeru, če se mednarodni sporazum sklene z 
zamudo. To bi že od začetka usmerilo načrtovanje in ukrepe za izvajanje v državah članicah 
EU k 30-odstotnemu znižanju. Pozneje, če sporazum o podnebju za obdobje po letu 2012 ne 
bi bil sklenjen pravočasno, tega cilja ne bi bilo težko sprostiti. Vendar če se države članice 
pripravijo in načrtujejo ukrepe na podlagi le 20-odstotnega splošnega znižanja, bo pozneje 
ukrepe veliko težje poostriti. 

Uporaba mehanizma čistega razvoja/skupnega izvajanja 

Predlog Komisije dopušča dokaj radodarno raven poravnave domačih emisij z uporabo 
znižanj emisij zunaj EU, 3 % emisij iz sektorjev, ki niso vključeni v shemo trgovanja z 
emisijami v letu 2005, tudi pri scenariju „brez mednarodnega sporazuma“ s ciljem 20-
odstotnega znižanja.

Skupno znižanje od leta 2005 do leta 2020 pri scenariju 20-odstotnega znižanja v sektorjih 
brez trgovanja z emisijami je 1200 Mt. Predlog Komisije bi pomenil do 700 Mt možnih 
poravnav s skupnim izvajanjem/mehanizmom čistega razvoja, kar je več kot 50 % znižanj, ki 
se zahtevajo v teh sektorjih. 
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Ta obsežna uporaba skupnega izvajanja/mehanizma čistega razvoja ni v skladu z postopkom 
znižanja iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora o podnebnih spremembah, ki 
določa, naj industrializirane države upoštevajo cilj 2 stopnji. Potrebno je znižanje za 25-40 % 
v primerjavi z letom 1990. To so potrdili na delavnici (3. junija 2008) o vlogi mehanizma 
čistega razvoja v podnebnem paketu, katere gostiteljica je bila poročevalka. Eden od ključnih 
sklepov je bil, da morajo industrializirane države znižati svoje emisije toplogrednih plinov za 
25-40 % v primerjavi z letom 1990, hkrati pa bi države v razvoju morale omejiti svoje emisije 
za 15-30 % v primerjavi z njihovim običajnim poslovanjem. Poravnava emisij v 
industrializiranih državah z uporabo dobropisov mehanizma čistega razvoja bi pomenila, da bi 
morale države v razvoju zmanjšati emisije za dodatnih 15-30 %, poleg znižanja emisij iz 
projektov mehanizma čistega razvoja. 

Obsežna uporaba skupnega izvajanja/mehanizma čistega razvoja nadalje preprečuje EU, da bi 
imela koristi zaradi zmanjšanja uporabe fosilnih goriv, kar se kaže v izboljšani energetski 
varnosti in kakovosti zraka. Doseganje znižanja znotraj EU zagotavlja precej močnejšo 
spodbudo za inovativnost. Vrednost teh dodatnih koristi se povečuje, ko se zvišujejo cene 
nafte. Analiza 50 milijard EUR prihrankov na podlagi našega zakona o energiji iz fosilnih 
goriv v letu 2020, ki jo je opravila Komisija, je temeljila na ceni 60 USD za sodček, zdaj je 
cena za sodček že poskočila na 120 USD, po napovedih pa naj bi cena v naslednjih letih 
narasla vse do 200 USD za sodček. 

Da se ostane v skladu z nasvetom Medvladnega odbora o podnebnih spremembah in za 
zagotovitev močne spodbude za inovacije, poročevalka predlaga znižanje stopnje poravnav s 
3 % na 1 % za emisije v letu 2005 v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z 
emisijami. 

Več nedavnih študij kaže precejšnje pomisleke v zvezi s celovitostjo in dodatnostjo znižanj 
emisij pri skupnem izvajanju/mehanizmu čistega razvoja. Kadar poravnave niso dodatne in 
„realne“, bo imela njihova uporaba za skladnost, namesto znižanj domačih emisij, negativen 
vpliv na podnebje. 

Do sklenitve novega mednarodnega sporazuma poročevalka predlaga, da se takšni dobropisi, 
ki se uporabljajo po letu 2012, znižajo za 50 %. Po dokončnem sprejetju mednarodnega 
sporazuma o podnebju za obdobje po letu 2012 se predlaga dodatna zaveza za zmanjšanje 
zunanjih emisij, ki nadomesti poravnave mehanizma čistega razvoja/skupnega izvajanja kot 
orodje za financiranje prizadevanj za blaženje v državah v razvoju.

Razen tega poročevalka meni, da bi bilo nedosledno, če bi dopustili poravnave v industrijskih 
sektorjih, ki so nagnjeni k uhajanju ogljika, kadar se načrtujejo posebni ukrepi v okviru 
sistema trgovanja z emisijami za zaščito teh sektorjev. Priznavanje dobropisov iz vlaganj v 
mehanizem čistega razvoja v teh sektorjih bi dejansko pomenilo finančne spodbude, ki 
spodbujajo uhajanje ogljika. 

Zato poročevalka predlaga omenitev ne le kakovosti, ampak tudi vrste poravnav mehanizma 
čistega razvoja/skupnega izvajanja. Do dokončne sklenitve mednarodnega sporazuma o 
podnebju za obdobje po letu 2012 ne bodo znane vrste poravnav mehanizma čistega razvoja, 
ki so dovoljene in na voljo po letu 2012, ker bo to del splošnih pogajanj. Poročevalka 
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predlaga, da se sprejmejo le projekti v zvezi z obnovljivo energijo in energetsko 
učinkovitostjo pri povpraševanju.
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Dodatna obveznost za zmanjšanje zunanjih emisij

Poročevalka predlaga ločeno obveznost za zmanjšanje zunanjih emisij, ki bi bila učinkovita le 
po dokončni sklenitvi mednarodnega sporazuma o podnebju za obdobje po letu 2012. Četrto 
ocenjevalno poročilo Medvladnega odbora o podnebnih spremembah navaja, da je za 
omejitev globalnega segrevanja pod 2oC potrebno precejšnje odstopanje od običajnega 
poslovanja tudi v državah v razvoju. Poročevalka meni, da so razvite države odgovorne, da 
prispevajo k potrebni omejitvi emisij v državah v razvoju. Sofinanciranje vlaganj v varstvo 
podnebja v državah v razvoju s strani razvitih držav mora dopolnjevati njihova obvezna 
domača znižanja ter se ne sme uporabljati za poravnavo njihovih lastnih emisij. Zato je treba 
določiti novo zavezo za prispevek EU pri financiranju znižanj toplogrednih plinov v državah 
v razvoju, potem ko se sklene mednarodni sporazum. Ta zaveza za znižanje zunanjih emisij 
mora biti razdeljena med države članice na podlagi BDP na prebivalca in mora biti 
zavezujoča.

Obseg znižanja zunanjih emisij z izhodiščem 250 Mt ekvivalenta CO2 v letu 2013, ki do leta 
2020 naraste na 850 Mt/leto, temelji na analizi inštituta Wuppertal in Ecofysa. Ocenjujejo, da 
je poleg 30-odstotnega znižanja domačih emisij v državah Priloge I, potrebno približno 5,7 Gt 
znižanje v primerjavi z običajnim poslovanjem v državah, ki niso podpisnice Priloge I. Če 
polovico tega prizadevanja financirajo države Priloge I ter če se to razdeli glede na emisije iz
leta 1990, je delež EU približno 880 Gt ekvivalenta CO2. 

Načrt znižanja po letu 2020 

Evropski svet je marca 2007 objavil, da so do leta 2050 potrebna znižanja za 60-80 %. Za 
uresničitev takšnih znižanj morajo imeti države članice dolgoročno politiko v več sektorjih, 
npr. stanovanjskem sektorju, sektorju rabe zemljišč in prometnem sektorju, da se izognejo 
dodatnim naložbam v infrastrukturo, ki ni združljiva s cilji varstva podnebja. Tudi predlog za 
sistem trgovanja z emisijami vključuje načrt znižanja po letu 2020. Za zagotovitev, da bodo 
emisije v EU po letu 2020 še naprej upadale, je treba dodati načrt znižanje po tem letu, ki bo 
zmanjšal letne emisije tako, da se bodo leta 2050 približale 80-odstotnemu znižanju v 
primerjavi z letom 1990.

Izvajanje

V skladu s predlogom Komisije bodo države članice vsako leto do leta 2020 enakomerno 
zmanjševale emisije, ki niso del sistema trgovanja z emisijami. Iz naslednjega leta si lahko 
izposodijo količino, ki ustreza 2 % njihove omejitve emisij, ali prenesejo isto količino v 
naslednje leto.

Za dosego splošnih ciljev EU je pomembno, da vse države članice upoštevajo njihove pravno 
zavezujoče omejitve emisij. Vendar za zagotovitev skladnosti obstaja le običajen postopek za 
ugotavljanje kršitev, ki je veliko preveč počasen in neroden za ta namen. 

Zato so potrebne hitrejše sankcije. Poročevalka predlaga kazni, ki so podobne kaznim, ki že 
veljajo za obrate v okviru sistema trgovanja z emisijami. Poleg tega in v skladu s tem, kar se 
zahteva od obratov v okviru sistema trgovanja z emisijami, se predlaga, da se ista količina ton 
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odbije od količine pravic, s katerimi na dražbi trguje država članica v sistemu trgovanja z 
emisijami. S to ureditvijo bi ostala skupna zgornja meja EU nespremenjena. 

Področje uporabe

Vsi sektorji, ki jih ne zajema sistem trgovanja z emisijami, morajo biti vključeni v odločbo o 
skupnih prizadevanjih. Letalski sektor bo v bližnji prihodnosti del sistema trgovanja z 
emisijami. Emisije iz mednarodnega pomorskega prometa niso zajete v nobenem izmed 
predlogov Komisije, obsežnih dokazih o njihovem pomembnem prispevku in več pozivih 
Evropskega parlamenta za ukrepe za rešitev vprašanja emisij pomorskega prometa. 
Poročevalka predlaga, da se emisije iz mednarodnega pomorskega prometa vključijo v te 
odločbe, razen če se ne vključijo v sistem trgovanja z emisijami ali v kateri koli drug pravni 
instrument Skupnosti oziroma dokler se ne vključijo v vanj. 
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ANNEX

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce
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Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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