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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 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0016),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0043/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za 
ekonomske in monetarne 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 direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 

(3) Evropski svet se je trdno obvezal, da do 
leta 2020 zmanjša skupne emisije 
toplogrednih plinov Skupnosti za vsaj 
20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
odgovornosti in zmožnosti. Do leta 2050 se 
morajo svetovne emisije toplogrednih 
plinov zmanjšati za vsaj 50 % glede na leto 
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1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij.

1990. Vse gospodarske panoge morajo 
prispevati k doseganju tega zmanjšanja 
emisij, vključno s pomorskim prometom 
in letalstvom. Letalstvo s svojo vključitvijo 
v sistem Skupnosti prispeva k 20- in 30-
odstotnemu zmanjšanju. Dokler pomorski 
promet ne bo vključen v sistem Skupnosti, 
kar naj bi bilo najpozneje leta 2015, 
morajo biti emisije iz pomorskega prometa 
vključene v odločbo o prizadevanju držav 
članic, da do leta 2020 izpolnijo 
obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Glede na obseg in hitrost svetovnega 
krčenja gozdov je bistveno, da se prihodki 
iz dražb v sistemu Skupnosti porabijo za 
zmanjšanje krčenja gozdov in povečanje 
trajnostnega pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja. Poleg tega bi si morala 
Evropska unija prizadevati za vzpostavitev 
mednarodno priznanega sistema za 
zmanjšanje krčenja gozdov ter povečanje 
pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja. Na osnovi „koalicije 
voljnih“ bi države članice v sklad 
Evropske unije ali mednarodni sklad 
morale prispevati prihodke, ki bi se na 
mednarodni ravni učinkovito porabili v ta 
in v druge namene.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam, 
poleg tega pa se ne smejo odobriti 
brezplačne pravice za zajemanje in 
shranjevanje CO2, saj pobuda za to izvira 
iz pravic, ki jih ni treba vrniti za 
shranjene emisije. Proizvajalci električne 
energije lahko prejmejo brezplačne pravice 
za toploto, ki jo proizvedejo s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot 
jo opredeljuje Direktiva 2004/8/ES, če 
brezplačne pravice za tako proizvedeno 
toploto prejmejo naprave iz drugih 
sektorjev, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence.

(16) Kot posledica tega bi morala popolna 
dražba od leta 2013 postati pravilo za 
sektor električne energije, pri čemer se 
upošteva sposobnost tega sektorja, da 
povečane stroške CO2 prenese drugam. 
Kadar so proizvajalci električne energije 
ponudniki ogrevanja ali hlajenja, ki ga 
proizvedejo s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, kot ga opredeljuje Direktiva 
2004/8/ES, bi morali proizvajalci
električne energije za to ogrevanje ali 
hlajenje prejeti brezplačne pravice, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence zaradi 
povečanih stroškov CO2.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Glavna dolgoročna pobuda za 
zajemanje in shranjevanje CO2 je, da ne 
bo treba vrniti pravic za trajno shranjen 
CO2. Da bi pospešili razvoj prvih 
komercialnih naprav, bi poleg tega morali 
uporabiti prihodke iz dražb in prvim 12 
takšnim napravam v EU ali kateri koli 
tretji državi, ki je ratificirala prihodnji 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, dodeliti dodatne pravice iz 
rezerve za nove udeležence.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

kompenzacija. Za specifične panoge ali 
dele panog, za katere se lahko ustrezno 
utemelji, da tveganja povečanja emisij CO2
ni mogoče preprečiti na drug način, ter pri 
katerih je električna energija velik del 
proizvodnih stroškov in se proizvaja 
učinkovito, se lahko pri izvajanju ukrepa 
upošteva poraba električne energije v 
proizvodnem procesu, ne da bi se zato 
spremenila skupna količina pravic.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Sistem EU za trgovanje z emisijami 
in sistemi drugih držav bi morali 
spodbujati povpraševanje po dobropisih za 
dejanska, preverljiva, dodatna in stalna 
zmanjšanja emisij iz projektov v državah, 
ki konstruktivno prispevajo k reševanju 
podnebnih sprememb. Ko bodo države 
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, bi za 
vse sisteme za trgovanje z emisijami 
morali biti sprejemljivi dobropisi vrste 
„Gold Standard“ iz teh držav. Za 
zagotavljanje predvidljivosti morajo 
upravljavci imeti zagotovljeno možnost, da 
uporabijo CER vrste „Gold Standard“ in 
ERU vrste „Gold Standard“ po letu 2012. 
Upravljavcem bi v obdobju 2013–2020 
morala biti dovoljena uporaba teh 
dobropisov do povprečno 5 % njihovih 
emisij, če v obdobju 2008–2012 porabijo 
manj kot 6,5 % ERU in CER v primerjavi 
z njihovimi emisijami v letu 2005 ter če ne 
prenesejo pravic v skladu s členom 11a(2). 
Tako bo zagotovljeno, da bodo upravljavci 
v obdobju 2008–2012 učinkovito 
zmanjšali emisije pod raven iz leta 2005. 
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mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014. Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

Zagotovljena bo tudi poraba 1,9 milijard 
ton v obdobju 2008–2020 ali dodatnih 500 
milijonov nad predlagano ravnjo 
Komisije, kar predstavlja 50 % 
prizadevanj. Ker države članice pred letom 
2015 ne morejo opraviti prenosa CER in 
ERU, ki jih imajo upravljavci med obdobji 
obveznosti v okviru mednarodnih 
sporazumov („shranjevanje“ CER in ERU), 
in po tem obdobju le če se države članice 
odločijo, da dovolijo shranjevanje teh CER 
in ERU v okviru omejenih pravic za 
shranjevanje takšnih dobropisov, je treba 
takšno gotovost omogočiti tako, da se od 
držav članic zahteva, da upravljavcem 
omogočijo zamenjavo takšnih CER in 
ERU, izdanih v zvezi z zmanjšanjem emisij 
pred letom 2012, za pravice, ki veljajo od 
leta 2013 naprej. Vendar, ker države 
članice ne bi smele biti obvezane, da 
sprejmejo CER in ERU, za katere niso 
prepričane, da jih bodo lahko uporabile za 
svoje obstoječe mednarodne obveznosti, 
mora ta zahteva veljati le do 31. decembra 
2014. Upravljavcem je treba omogočiti 
enako gotovost glede CER, ki so bile 
izdane v okviru projektov, ki so bili 
vzpostavljeni pred letom 2013 v zvezi z 
zmanjšanjem emisij od leta 2013 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko je v sistemu treba ohraniti visoko stopnjo prilagodljivosti, je bistveno, da projekti 
JI/CDM ustrezajo določenim pravilom in standardom, da bi zagotovili dejansko in preverljivo 
zmanjšanje emisij.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah in bodo lahko uporabljeni 
dodatni dobropisi za največ polovico 
dodatnega zmanjšanja v sistemu 
Skupnosti, bi bilo treba delež CER vrste 
„Gold Standard“ in ERU vrste „Gold 
Standard“, dovoljene za upravljavce, 
povišati nad 5 %.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/87/ES
Člen 1- nov odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predvideva tudi povečano zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, da bi prispevala 
k stopnji zmanjšanja, ki se iz znanstvenega 
vidika šteje za nujno za preprečevanje 
nevarnih sprememb podnebja.

Predvideva tudi povečano zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, da bi prispevala 
k stopnji zmanjšanja, ki se iz znanstvenega 
vidika šteje za nujno za preprečevanje 
nevarnih sprememb podnebja. Skupnost bi 
morala nadaljevati z izvajanjem 30-
odstotnega zmanjšanja emisij pod ravnijo 
iz leta 1990, ki bo začelo veljati po 
končanem postopku ratifikacije 
prihodnjega mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah v Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako (h) ,nov udeleženec‘ pomeni vsako 
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napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov;

napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz 
Priloge I in je po predložitvi seznama iz 
člena 11(1) Komisiji pridobila dovoljenje 
za emisije toplogrednih plinov ali 
posodobljeno dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov zaradi znatno 
spremenjene narave delovanja ali zaradi 
znatne razširitve naprave;

Or. en

Obrazložitev

V sedanjem predlogu Komisije razširjene naprave niso več opredeljene kot novi udeleženci. 
Tukaj gre za razlikovanje, ker so dobropisi za emisije toplogrednih plinov dodeljeni samo 
novim napravam, razširjene naprave pa ostajajo v okviru dražb. Predlog Komisije prinaša 
nesorazmerje med novimi in posodobljenimi napravami, zaradi česar to ni najučinkovitejši 
pristop in lahko celo škoduje inovacijam v obstoječih procesih. 

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. junija 2010 objavi 
absolutno količino pravic za leto 2013 na 
podlagi skupnih količin pravic, ki so jih 
izdale države članice v skladu z odločbami 
Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve 
pravic za obdobje 2008–2012.

Komisija do 30. septembra 2009 objavi 
absolutno količino pravic za leto 2013 na 
podlagi skupnih količin pravic, ki so jih ali 
jih bodo izdale države članice v skladu z 
odločbami Komisije o nacionalnih načrtih 
razdelitve pravic za obdobje 2008–2012.

Or. en

Obrazložitev
Količina pravic, ki jih izdajo države članice v skladu z nacionalnimi načrti razdelitve pravic 
za obdobje 2008–2012, mora biti določena do leta 2010, da se datum lahko prestavi.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/87/ES
Člen 9 a – odstavek 2 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede naprav, ki so izključene iz sistema 
Skupnosti v skladu s členom 27, je treba 
ustrezno znižati skupno količino pravic.

Or. en

Obrazložitev

Če bodo naprave izključene iz sistema Skupnosti, je treba količino pravic ustrezno znižati, da 
bi ohranili skupno zgornjo mejo sistema.

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od leta 2013 naprej dajo države članice 
brezplačno in v skladu s členom 10a na 
dražbo vse pravice, ki niso dodeljene.

1. Za obdobja od leta 2013 naprej dajo 
države članice brezplačno in v skladu s 
členom 10a na dražbo vse nedodeljene 
pravice, ki niso dodeljene. Komisija do 31. 
decembra 2010 na osnovi predloženih 
poročil in člena 10a(6) določi in objavi 
skupno pričakovano količino pravic v 
Skupnosti, ki bodo ponujene na dražbi za 
obdobje 2013–2020.

Or. en

Obrazložitev

Za pravilno delovanje sektorjev sistema trgovanja z emisijami in električne energije je 
ključnego, da se dražbe pravic za obdobje po letu 2013 začnejo že veliko pred 
1. januarjem 2013.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaj 20 % prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, vključno z 
vsemi prihodki iz dražbe iz točke (b) 
navedenega odstavka, je treba uporabiti
za:

3. Vsaj 50% prihodkov, ustvarjenih z 
dražbo pravic iz odstavka 2, države članice 
na osnovi „koalicije voljnih“ prenesejo v 
sklad, ustvarjen na ravni Skupnosti ali na 
mednarodni ravni, in sicer:

(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
vključno s prispevkom v Svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;

(a) eno četrtino za ukrepe, ki bodo 
vplačani v sklade za preprečitev krčenja 
gozdov in povečanje pogozdovanja in 
ponovnega pogozdovanja v državah, ki so 
ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ob 
upoštevanju:

– pravic in potreb avtohtonih prebivalcev;
– ohranjanja biotske raznovrstnosti in
– trajnostne rabe gozdnih virov;

(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020 in za izpolnitev zaveze 
Skupnosti, da bo do leta 2020 povečala 
energetsko učinkovitost za 20 %;

(b) eno četrtino za zmanjšanje emisij v 
državah, ki so ratificirale prihodnji 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, in za prenos tehnologije v te 
države, na primer prek Svetovnega sklada 
za energetsko učinkovitost in obnovljive 
vire;

(c) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;

(c) polovico za lažje prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb v državah, ki 
so ratificirale prihodnji mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah. 

(d) ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov, zlasti v najmanj razvitih državah;
(e) lažje prilagajanje držav v razvoju na 
vplive podnebnih sprememb;
(f) obravnavo socialnih vprašanj v 
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gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije in
(g) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Prihodke, ki ne bodo porabljeni v 
skladu z odstavkom 3, vključno z vsemi 
prihodki z dražb iz odstavka 2(b), bi bilo 
treba uporabiti za:
(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb in financiranje raziskav in 
razvoja za zmanjšanje emisij in 
prilagoditev, vključno s sodelovanjem v 
pobudah v okviru Evropskega strateškega 
načrta za energetsko tehnologijo;
(b) razvoj obnovljivih virov energije za 
izpolnitev zaveze Skupnosti v zvezi z 
uporabo 20 % obnovljivih virov energije 
do leta 2020;
(c) izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do 
leta 2020 povečala energetsko 
učinkovitost za 20 %;
(d) zajemanje in geološko shranjevanje 
toplogrednih plinov, zlasti iz elektrarn na 
premog;
(e) financiranje raziskav in razvoja na 
področju energetske učinkovitosti in čistih 
tehnologij v sektorjih, ki so zajeti v obsegu 
te direktive;
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(f) dodatne ukrepe za preprečevanje 
krčenja gozdov, spodbujanje trajnostnega 
pogozdovanja in gospodarjenja z gozdovi 
v Evropi ter za proizvodnjo in uporabo 
trajnostne biomase v Skupnosti;
(g) obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednje 
visokim prihodkom, na primer s 
povečanjem njihove energetske 
učinkovitosti ali izolacije;
(h) spodbujanje prehoda na oblike 
prevoza z nižjimi emisijami, vključno s 
spremembo načina prevoza, in za kritje 
povečanih stroškov energije za električno 
vleko v železniškem sektorju in
(i) kritje administrativnih stroškov 
upravljanja sistema Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Prihodki od dražbe bi se načeloma morali uporabiti za ustvarjanje nizkoogljičnih panog v 
prihodnosti, in sicer s ponovnim vlaganjem v ustrezne panoge. 

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice vključijo informacije o 
uporabi prihodkov za posamezen namen v 
poročila, predložena v skladu z Odločbo št. 
2004/280/ES.

4. Države članice vključijo informacije o 
uporabi prihodkov za posamezen namen iz 
odstavkov 3 in 3a v poročila, predložena v 
skladu z Odločbo št. 2004/280/ES.

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2010 sprejme 
Uredbo o časovnem načrtu, upravljanju in 
drugih vidikih dražbe, da se zagotovi 
odprta, pregledna in nediskriminatorna 
izvedba dražbe. Dražbe se oblikujejo tako, 
da se zagotovi, da imajo upravljavci ter 
predvsem morebitna mala in srednje velika 
podjetja, zajeta v sistemu Skupnosti, poln
dostop ter da kateri koli drugi sodelujoči ne 
ogrozi delovanja dražbe. 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)].

5. Komisija do 30. septembra 2010
sprejme Uredbo o časovnem načrtu, 
upravljanju in drugih vidikih dražbe, da se 
zagotovi odprta, usklajena, pregledna in 
nediskriminatorna izvedba dražbe. 
Postopek bi zato moral biti predvidljiv 
zlasti glede časovnega načrta in zaporedja 
dražb ter razpoložljivih količin. Komisija 
se o izvedbi ukrepov vnaprej posvetuje z 
vsemi zainteresiranimi stranmi. Dražbe se 
oblikujejo in izvedejo tako, da se zagotovi:

(a) da imajo upravljavci ter predvsem 
morebitna mala in srednje velika podjetja, 
zajeta v sistemu Skupnosti, pravičen in 
enakopraven dostop ter da lahko v celoti 
sodelujejo;

(b) da je sodelovanje v postopku 
stroškovno učinkovito za upravljavce;
(c) da so iste informacije ob istem času 
dostopne za vse udeležence in 
(d) da kateri koli drugi sodelujoči ne ogrozi 
delovanja dražbe. 

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

Direktiva bi Komisiji morala ponuditi več smernic glede prihodnje uredbe o dražbah v skladu 
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z odstavkom (5). Komisija bi se zlasti morala posvetovati z ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi še pred pripravo te uredbe. Namen dražb bi moral biti tudi zagotovitev ohranitve 
likvidnosti na trgu in preprečevanje izkrivljanja obstoječih sekundarnih trgov.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice (v posvetovanju s 
Komisijo) lahko pooblastijo skupno 
agencijo ali ustanovo, da v njihovem 
imenu ponudi pravice na dražbi. Prihodki 
z dražb, ki jih je izvedla skupna agencija 
ali ustanova, se po vsaki dražbi, takoj ko 
je to mogoče, razdelijo med države članice 
v skladu z odstavkom 2.

Or. en

Obrazložitev

Skupno količino pravic Skupnosti za dražbo je treba določiti in sporočiti, tako da države 
članice lahko izračunajo količino pravic, ki jih lahko ponudijo na dražbi v skladu s členom 
10(2). V zvezi s prihodnjo uredbo Komisije o dražbah je treba upoštevati zapletenost in 
upravne stroške organizacije dražb v 27 državah članicah.

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija 2011 na usklajen 
način sprejme polno usklajene izvedbene 
ukrepe na ravni Skupnosti za dodelitev 
pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

1. Komisija do 31. decembra 2010 na 
usklajen način sprejme polno usklajene 
izvedbene ukrepe na ravni Skupnosti za 
dodelitev pravic iz odstavkov 2 do 6 in 8.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
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spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [23(3)].

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, zagotovijo, da se dodelitev opravi 
na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij, 
nadomestkov, alternativnih proizvodnih 
postopkov, uporabe biomase ter zajemanja 
in shranjevanja toplogrednih plinov, ter da 
ne spodbuja povečanja emisij. Pravice v 
zvezi z morebitno proizvodnjo električne 
energije se ne dodelijo brezplačno.

Ukrepi iz prvega pododstavka, kolikor je 
mogoče, vzpostavijo usklajene referenčne 
vrednosti, da zagotovijo, da se dodelitev 
opravi na način, ki spodbuja tehnologije na 
področju toplogrednih plinov in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij ob 
upoštevanju najučinkovitejših tehnologij in 
tehnik, nadomestkov, alternativnih 
proizvodnih postopkov, uporabe biomase 
ter zajemanja in shranjevanja toplogrednih 
plinov, ter da ne spodbuja povečanja
emisij. Ukrepi lahko upoštevajo tudi 
emisije, povezane z uporabo gorljivih 
odpadnih plinov iz plavžev, ko se 
proizvodnji teh odpadnih plinov v procesu 
proizvodnje jekla v plavžih ni mogoče 
izogniti; s tega vidika lahko ukrepi 
določajo brezplačno dodelitev pravic za 
plavže, kjer ti plini nastajajo. Pravice v 
zvezi z morebitno neto prodajo 
proizvedene električne energije tretjim 
osebam se ne dodelijo brezplačno.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki vodi do obveznega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s tistimi v Skupnosti, te ukrepe 
pregleda za zagotovitev, da se brezplačna 
dodelitev opravi le tam, kjer je glede na ta 
sporazum popolnoma upravičena.

Komisija potem, ko Skupnost sklene 
nadaljnji mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah, ki vodi do 
obveznega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov v primerjavi s tistimi v Skupnosti, te 
ukrepe pregleda za zagotovitev, da se 
brezplačna dodelitev opravi le tam, kjer je 
glede na ta sporazum popolnoma 
upravičena.

Or. en

Obrazložitev

S tem bo prestavljen datum, do katerega mora Komisija sprejeti pravila za brezplačno 
dodelitev pravic. Člen 11(1) določa, da morajo države članice Komisiji do 30. junija 2011 
predložiti popoln seznam naprav in brezplačno dodeljenih pravic. Glede na to, da naj bi se 
države članice posvetovale z napravami s tega seznama in s širšo javnostjo, je predlagano 
obdobje prekratko. Poleg tega se je treba izogniti brezplačni dodelitvi neto prodajalcem 
električne energije, da bi preprečili izkrivljanje trga z električno energijo. Morali bi 
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spodbujati tudi energetsko učinkovitost ob upoštevanju problematike odpadnih plinov, ki 
nastajajo pri proizvodnji jekla.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju odstavka 3 se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

2. Ob upoštevanju odstavkov 3 in 6a se 
proizvajalcem električne energije, 
napravam za zajemanje, cevovodom za 
prenos ali mestom za shranjevanje emisij 
toplogrednih plinov ne dodelijo brezplačne 
pravice.

Or. en

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brezplačne pravice se lahko dodelijo 
proizvajalcem električne energije v zvezi s 
proizvodnjo toplote s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, da se zagotovi 
enaka obravnava glede na druge 
proizvajalce toplote. Vsako leto po letu 
2013 se skupna dodelitev takšnim 
napravam glede proizvodnje te toplote 
prilagodi z linearnim faktorjem iz člena 9.

3. Če proizvajalci toplotne ali hladilne
energije prejmejo brezplačne pravice iz 
odstavka 1 v zvezi s proizvodnjo toplotne 
ali hladilne energije s soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje 
Direktiva 2004/8/ES, za ekonomsko 
opravičljivo povpraševanje, se v zvezi z 
lastno porabo energije brezplačne pravice 
dodelijo za proizvodnjo električne 
energije, da se zagotovi enaka obravnava. 
Vsako leto po letu 2013 se skupna 
dodelitev takšnim napravam glede 
proizvodnje te toplote prilagodi z linearnim 
faktorjem iz člena 9.
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Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10 b – uvod in alinea 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 
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 energetsko 
intenzivnih panog ali delov panog, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so 
izpostavljeni visokemu tveganju izgube 
znatnega tržnega deleža na račun naprav, 
ki izpuščajo več emisij CO2, v državah 
zunaj Skupnosti, ki ne sodelujejo pri 
prihodnjem mednarodnem sporazumu 
(povečanja emisij CO2 oz. „carbon 
leakage“). 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, ohranjanje ali povečanje
deleža pravic, ki so jih panoge ali deli 
panog iz člena 10a prejeli brezplačno;

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko v celoti razumeli, kaj vse vpliva na industrijske panoge in v kolikšnem obsegu, je 
treba najprej opredeliti pojem „carbon leakage“ (povečanje emisij CO2). Količino 
brezplačnih pravic bo mogoče določiti po pogajanjih konference COP-15 v Köbenhavnu 
decembra 2009, ko bo Komisija predložila poročilo o povečanju emisij. Zato v zvezi s tem 
domnevanja trenutno niso smiselna. 
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Predlog spremembe 25

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 predloži 
Komisiji do 30. junija 2011 nacionalne 
izvedbene ukrepe, med katerimi je seznam 
naprav, ki jih zajema ta direktiva na 
njenem ozemlju za vsako leto v tem 
obdobju, in kakršnih koli brezplačnih 
dodelitev posameznim napravam na 
njenem ozemlju, izračunanih v skladu s 
pravili iz člena 10a(1).

Or. en

Obrazložitev

Odstavek naj bi pojasnjeval, da seznam vključuje letno dodelitev pravic za vsako leto od 2013 
do 2020.

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice brezplačne pravice iz 
odstavka 2 izdajo samo, če je Komisija 
priznala nacionalne izvedbene ukrepe.

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.
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Predlog spremembe 27

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

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 z nacionalnimi izvedbenimi 
ukrepi izdajo količino pravic, ki naj bi se 
porazdelile v zadevnem letu, izračunanih v 
skladu s členoma 10 in 10a.

Or. en

Obrazložitev

V postopku odobritve bo treba upoštevati čas, da bi države članice lahko spremenile 
nacionalne izvedbene cilje, če bi jih Komisija zavrnila.

Predlog spremembe 28

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

Or. en

Predlog spremembe 29

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

Predlog spremembe 30

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

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 
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države ne ratificirajo sporazuma s 
Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

navedene države ne ratificirajo sporazuma 
s Skupnostjo ali do leta 2020, pri čemer se 
upošteva zgodnejši datum.

Or. en

Predlog spremembe 31

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

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, kot na primer iz 
trajnostne gozdarske dejavnosti v državah 
v razvoju, s katerimi je bil sklenjen 
sporazum v skladu z odstavkom 5, kjer je 
uporabljeno izhodišče pod ravnijo 
brezplačne dodelitve v okviru ukrepov iz 
člena 10a ali pod ravnmi, ki jih zahteva 
zakonodaja Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 32

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

7. Od leta 2013 se v sistem Skupnosti 
sprejemajo le enote potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) vrste „Gold Standard“ in 
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potrjenega zmanjšanja emisij (CER) od 
tretjih držav, ki so mednarodni sporazum 
ratificirale.

ERU vrste „Gold standard“ od tretjih 
držav, ki so ratificirale prihodnji
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah. V obdobju 2008–2012 so 
razdelitve 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.

Or. en

Obrazložitev
Sprememba besedila zagotavlja, da lahko projekte JI/CDM z visokim standardom v državah 
članicah, ki so ratificirale köbenhavnski sporazum o podnebnih spremembah, v obdobju 
2013–2020 uporabijo vsi upravljavci.
 Upravljavci lahko izbirajo med uporabo dobropisov 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.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V člen 12 se vnese naslednji 
odstavek 3a:
„3a. V zvezi z emisijami, ki so bile 
preverjeno zajete in prenesene v napravo 
za trajno skladiščenje z veljavnim 
dovoljenjem v skladu z direktivo 
2008/xxx/ES o geološkem shranjevanju 
ogljikovega dioksida, ne sme priti do 
obvezne predaje pravic.

Or. en
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Predlog spremembe 34

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2003/87/ES
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izjemo Priloge I 
spremeni priloge k tej direktivi glede na 
poročila, predvidena v členu 21, in 
izkušnje pri uporabi te direktive. Prilogi IV 
in V se lahko spremenita, da bi se 
izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.

Komisija lahko z izjemo Prilog I in IIa
spremeni priloge k tej direktivi glede na 
poročila, predvidena v členu 21, in 
izkušnje pri uporabi te direktive. Prilogi IV 
in V se lahko spremenita, da bi se 
izboljšalo spremljanje, poročanje in 
preverjanje emisij.

Or. en

Obrazložitev

Priloga IIa je poetična odločitev, zato se zanjo uporabi postopek soodločanja in ne postopek 
komitologije.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2003/87/ES
Člen 25 – odstavka 1 a in 1 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Lahko se sklenejo sporazumi za 
vzajemno priznavanje pravic med 
sistemom Skupnosti in obveznimi sistemi 
trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, 
ki imajo vzpostavljene omejitve absolutnih 
emisij v kateri koli drugi državi ali v 
podzveznih ali regionalnih enotah.

1a. Lahko se sklenejo sporazumi za 
vzajemno priznavanje pravic med 
sistemom Skupnosti in obveznimi sistemi 
trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, 
ki imajo vzpostavljene omejitve absolutnih 
emisij v kateri koli drugi regiji, državi ali v 
podzveznih ali podnacionalnih enotah.

1b. Lahko se sklenejo neobvezujoči 
sporazumi s tretjimi državami ali s 
podzveznimi ali regionalnimi enotami za 
zagotovitev upravne in tehnične 

1b. Lahko se sklenejo neobvezujoči 
sporazumi z regionalnimi enotami ali
tretjimi državami ali s podzveznimi ali 
podnacionalnimi enotami za zagotovitev 
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usklajenosti glede pravic v sistemu 
Skupnosti ali drugih sistemih trgovanja z 
emisijami z omejitvami absolutnih emisij.“

upravne in tehnične usklajenosti glede 
pravic v sistemu Skupnosti ali drugih 
sistemih trgovanja z emisijami z 
omejitvami absolutnih emisij.“

Or. en

Obrazložitev

Sprememba pojasnjuje, da bo mogoča tudi povezava s podnacionalnimi sistemi, ki niso 
zvezni, in da so v regionalnih enotah zajete tudi nadnacionlane enote.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Skupnost sklene mednarodni 
sporazum o podnebnih spremembah, ki do 
leta 2020 vodi do obveznega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki presegajo 
najnižje ravni zmanjšanja, o katerih se je 
dogovoril Evropski svet, se uporabljajo 
odstavki 2, 3 in 4.

1. Ko Skupnost ratificira prihodnji
mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah, ki do leta 2020 vodi do 
obveznega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ki presegajo najnižje ravni 
zmanjšanja, o katerih se je dogovoril 
Evropski svet, se uporabljajo odstavki 2, 3 
in 4.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/87/ES
Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko bodo sprejeti ustrezni predpisi o 
odgovornosti, diskontiranju in stalnosti, ki 
bodo veljali tudi vsaj za vsak zvezni sistem 
za trgovanje z emisijami v Združenih 



PR\727283SL.doc 31/39 PE407.778v01-00

SL

državah, bi napravam moralo biti 
dovoljeno, da uporabijo dobropise do 
določenega odstotka njihovih preverjenih 
letnih emisij iz trajnostnih dejavnosti za 
zmanjšanje krčenja gozdov in povečanje 
trajnostnega pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja v državah v razvoju v 
skladu s prihodnjim mednarodnim 
sporazumom o podnebnih spremembah.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga 1 – točka 3 – točka c – točka iii
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(iii) dodajo se naslednji odstavki:

Naprave za izdelavo mineralne ali kamene
volne z zmogljivostjo nad 20 ton na dan

Ogljikov dioksid

Naprave za sušenje ali žganje mavca ali za 
proizvodnjo mavčnih plošč in drugih 
mavčnih proizvodov, pri katerih obratujejo 
kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno 
močjo nad 20 MW

Ogljikov dioksid

Predlog spremembe

(iii) dodajo se naslednji odstavki:

Naprave za izdelavo izolacijskega 
materiala iz mineralne volne z uporabo 
stekla, kamnin ali žlindre s talilno
zmogljivostjo nad 20 ton na dan

Ogljikov dioksid

Naprave za sušenje ali žganje mavca ali za 
proizvodnjo mavčnih plošč in drugih 
mavčnih proizvodov, pri katerih obratujejo 
kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno 
močjo nad 20 MW

Ogljikov dioksid
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Obrazložitev

Tehnična pojasnitev.
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OBRAZLOŽITEV

Trgovanje z emisijami nikakor ni novost in vsekakor ni značilno samo za Evropo, vendar je 
sistem EU za trgovanje z emisijami edinstven, ker je to prvi mednarodni sistem trgovanja z 
emisijami CO2. Trenutno zajema več kot 10.000 naprav v energetskih in industrijskih 
sektorjih, ki so skupaj odgovorni za skoraj polovico emisij CO2 v Evropski uniji in za 40 % 
skupnih emisij toplogrednih plinov. Zato ga lahko upravičeno imenujemo temeljni kamen 
evropske strategije boja proti podnebnim spremembam.

Pregled sistema EU za trgovanje z emisijami je del akcijskega načrta Komisije v zvezi s 
podnebjem in obnovljivo energijo, ki je bil sprejet 23. januarja letos. V načrtu so zajeti 
osnutki predlogov o porazdelitvi prizadevanj, obnovljivih virih energije ter zajemanju in 
shranjevanju ogljika ter osnutek predloga o pregledu direktive o sistemu EU za trgovanje z 
emisijami – predlog, ki je zelo uravnotežen ter bo znatno izboljšal in razširil sistem EU za 
trgovanje z emisijami.

Namen predloga je sprememba direktive 2003/87/ES1, s katero je bil ustanovljen sistem EU 
za trgovanje z emisijami. Cilj direktive je krepitev, širitev in izboljšanje delovanja tega 
sistema po letu 2012 kot enega najpomembnejših in stroškovno najučinkovitejših orodij za 
doseg cilja EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Mandat za to je bil podeljen na 
zasedanju Evropskega sveta marca 2007, kjer so zahtevali zmanjšanje emisij v EU za najmanj 
20 % do leta 2020 v primerjavi z ravnijo iz leta 1990 in za 30 %, če se druge industrijsko 
razvite države zavežejo k primerljivim prizadevanjem v okviru svetovnega dogovora o boju 
proti podnebnim spremembam. Odločitev za začetek pogajanj za pripravo „postkjotskega 
sporazuma“ je bila sprejeta lani decembra na konferenci Združenih narodov o podnebnih 
spremembah na Baliju. Da bi se lahko lotili reševanja tega perečega svetovnega problema, je 
pomembno, da je sporazum sklenjen na mednarodni ravni na srečanju konference pogodbenic 
v Köbenhavnu leta 2009. Če Evropa želi prevzeti vodilno mesto, bo treba izdelati učinkovite 
rešitve za obravnavanje svetovnih podnebnih sprememb, k temu pa bo največ prispeval v 
celoti delujoč sistem EU za trgovanje z emisijami. 

Predlog za pregled direktive usklajuje potrebo po gospodarski učinkovitosti in pravičnosti 
med panogami in državami članicami, hkrati pa bo zagotovil več gotovosti za industrijo. V 
predlogu so predvidene projekcije za zmanjšanje emisij, ki so zahtevane za panoge, zajete v 
sistemu za trgovanje z emisijami, zaradi večje usklajenosti pa bo sistem bolj enostaven in 
pregleden ter tako tudi bolj privlačen za druge države in regije. 

Poročevalka ceni delo, ki ga je opravila Komisija, ter podpira splošni okvirni predlog 
Komisije in znižanje ciljnih emisij za 21 % pod raven iz leta 2005. Po sklenitvi mednarodnega 
sporazuma bodo izvedene samodejne in predvidljive prilagoditve zgornji meji, ki bodo 
odražale zavezanost EU za večje povečanje ciljne vrednosti z 21 % na 30 %. Poročevalka 
podpira tudi enotno usklajeno zgornjo mejo in obdobje 8 let za trgovanje do leta 2020 ter 
linearno znižanje zgornje meje do leta 2025, ko je predviden ponovni pregled. 

Glede na očitne možnosti sektorja električne energije, da morebitne legitimne stroške po 

                                               
1  Direktiva, kot je bila spremenjena s povezovalno direktivo 2004/101/ES.
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potrebi prenese na potrošnike, je 100-odstotno licitiranje do leta 2013 v tem sektorju razumno. 
Poleg tega bi si bilo treba prizadevati za dražbe v celoti v vseh sektorjih do leta 2020, ker je to 
najučinkovitejši in najpreglednejši način dodeljevanja pravic. 

Poročevalka je v poročilu vključila tudi nekaj sprememb glede nekaterih področij.

1. Za panoge, ki so najbolj prizadete zaradi povečanja emisij CO2, je treba zagotoviti 
večjo gotovost. Evropskim podjetjem in vlagateljem je treba zagotoviti, da ne bodo 
sami nosili bremena, če mednarodni sporazum na konferenci COP-15 leta 2009 ne bo 
sprejet. 

Komisija bo pregledala stanje glede panog in podpanog, ki so izpostavljene 
mednarodni konkurenci, in do 31. decembra 2010 predložila morebitne predloge, kar 
je 6 mesecev pred prvotnim rokom. Panoge, za katere se bo izkazalo, da so 
izpostavljene visokemu tveganju povečanja emisij CO2, bodo lahko prejele do 100 % 
brezplačnih pravic ali pa bo zanje vzpostavljen sistem, v katerem bodo naprave z 
visokim tveganjem obravnavane enako kot naprave v tretjih državah. Poročevalka 
meni, da bi takojšnja določitev nekaterih panog v poročilu lahko ovirala sprejetje 
mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah na mednarodnih pogajanjih. 
Poleg tega ne bi bilo primerno vnaprej ugibati o ugotovitvah glede študije Evropske 
komisije na to temo, ki bo kmalu objavljena. Poročevalka je zožila tudi opredelitev 
„povečanja emisij CO2" (carbon leakage) z namenom spodbujanja svetovnih okoljskih 
koristi.

2. Vsem upravljavcem, ki porabijo nižji delež ERU in CER v primerjavi z njihovimi 
emisijami v obdobju 2008–2012 in ne prenesejo pravic, je vsako leto v obdobju 2013–
2020 dovoljena uporaba dobropisov do največ 5 % njihovih emisij, tako kot tudi 
novim udeležencem in novim panogam. To predstavlja skoraj polovico zmanjšanja v 
obdobju 2013–2020. Poleg tega bi takšni projekti bili dovoljeni samo za države, ki so 
ratificirale mednarodni sporazum o podnebnih spremembah in spoštujejo pravila o 
kakovosti. Poročevalka želi izpostaviti, da bi bilo treba zaostriti merila, tako da bi bili 
dovoljeni samo CER in ERU vrste „Gold Standard“. Če bi mednarodni sporazum o 
podnebnih spremembah bil dosežen, bi se količina dobropisov iz projektov JI/CDM
povišala.

3. Ne smemo zanemariti dejstva, da se gozdovi po svetu zaskrbljujoče hitro krčijo, zaradi 
česar so emisije CO2 znatno večje. V ta namen je poročevalka predvidela, da bi znatna 
vsota prihodkov iz dražb bila namenjena financiranju skladov za preprečevanje 
krčenja gozdov ter spodbujanju trajnostnega pogozdovanja in ponovnega 
pogozdovanja v državah, ki so ratificirale mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah. 

4. Pomorski promet doslej še ni bil vključen, potrebna pa bo tudi presoja vplivov. V 
zvezi s tem je problematično pomanjkanje preverljivih podatkov. Poročevalka 
predvideva, da dokler pomorski promet ne bo vključen v sistem EU za trgovanje z 
emisijami, kar naj bi bilo najpozneje leta 2015, morajo biti emisije iz pomorskega 
prometa vključene v odločbo o prizadevanju držav članic, da do leta 2020 izpolnijo 
obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 
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5. Poročevalka se zaveda možnosti tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljika in 
meni, da je to del rešitve za zmanjšanje svetovnih emisij ogljika. Zato predlaga, da bo 
do 31. decembra 2015 v rezervi za nove udeležence rezerviranih 60 milijonov pravic, 
ki bodo dodeljene prvim 12 napravam, ki bodo pred tem datumom začele s 
komercialnim zajemanjem in geološkim shranjevanjem emisij ogljikovega dioksida. 
Naprave morajo biti kjer koli v Evropski uniji ali tretjih državah, ki so ratificirale 
mednarodni sporazum o podnebnih spremembah. Teh 12 pilotskih projektov določi 
Komisija še pred 1. januarjem 2013. 

6. Dražbe bi morale biti osnovni način dodeljevanja pravic, ki naj bi za sektor električne 
energije veljal od leta 2013. Če proizvajalci toplotne ali hladilne energije prejmejo 
brezplačne pravice v zvezi s proizvodnjo toplotne ali hladilne energije s soproizvodnjo 
z visokim izkoristkom, kot jo opredeljuje direktiva 2004/8/ES, se za zagotovitev enake 
obravnave dodelijo brezplačne pravice za proizvodnjo električne energije v zvezi z 
lastno porabo energije. Pravice v zvezi z morebitno neto prodajo proizvedene 
električne energije tretjim osebam se ne dodelijo brezplačno. Podobno lahko pravila 
določajo brezplačno dodelitev pravic za plavže, kjer se nastajanju odpadnih plinov ni 
mogoče izogniti.

Poročevalka meni, da se politikom do danes še zdaleč ni uspelo primerno odzvati na izzive v 
zvezi s podnebnimi spremembami ali na ciljni dvig temperature za največ 2 °C, ki je med 
drugim jasno opredeljen v strokovni znanstveni literaturi, v poročilih Medvladnega foruma o 
podnebnih spremembah in v Sternovem poročilu. Tokrat moramo biti uspešni, saj se na nas 
zanašajo naši otroci in otroci naših otrok.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive
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Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries 

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety 

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
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IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge
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