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COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zavezujoč cilj vsaj 40-odstotnega 

domačega zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov v celotnem gospodarstvu do leta 

2030 v primerjavi z letom 1990 je bil 

potrjen v sklepih Evropskega sveta z dne 

23. in 24. oktobra 2014 o okviru podnebne 

in energetske politike do leta 2030, kar je 

bilo ponovno potrjeno na seji marca 2016. 

Svet za okolje je na seji 6. marca 2015 

uradno odobril ta prispevek Unije in 

njenih držav članic kot njihov načrtovani, 

nacionalno določeni prispevek. 

črtano 

Or. en 
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Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju od 

2021 do 2030 za trdno energetsko unijo in za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma 

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) S sklepi Evropskega sveta iz 

oktobra 2014 je načrtovano, da bi bilo 

treba cilj Unije doseči skupaj na čim bolj 

stroškovno učinkovit način, z zmanjšanji v 

sektorjih, ki so vključeni v sistem za 

trgovanje z emisijami (v nadaljnjem 

besedilu: ETS), za 43 % in v sektorjih, ki v 

ETS niso vključeni, za 30 % do leta 2030 

v primerjavi z letom 2005, prizadevanja pa 

bi morala biti porazdeljena na podlagi 

relativnega bruto domačega proizvoda (v 

nadaljnjem besedilu: BDP) na prebivalca. 

Vsi gospodarski sektorji bi morali 

prispevati k doseganju tega zmanjšanja 

emisij, pri čemer bi morale sodelovati vse 

države članice in pri tem ustrezno 

uravnotežiti vidika pravičnosti in 

solidarnosti, nacionalne cilje v okviru 

skupin držav članic, v katerih je BDP na 

prebivalca nad povprečjem EU, pa bi bilo 

treba sorazmerno prilagoditi, da bodo 

pravično in uravnoteženo odražali 

stroškovno učinkovitost. Z uresničitvijo 

teh ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov se bi okrepila učinkovitost in 

povečalo število inovacij v evropskem 

gospodarstvu, zlasti pa bi se spodbudile 

izboljšave, in sicer na področju stavbnega 

sektorja, kmetijstva, ravnanja z odpadki in 

prometa, v kolikor sodijo na področje 

črtano 
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2021 do 2030 za trdno energetsko unijo in za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma 

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Komisija je EU 10. junija 2016 

predstavila predlog za ratifikacijo 

Pariškega sporazuma. Ta zakonodajni 

predlog prispeva k izvajanju zaveze EU iz 

Pariškega sporazuma. Zaveza Unije za 

zmanjšanje emisij v celotnem 

gospodarstvu je bila potrjena z 

načrtovanim, nacionalno določenim 

prispevkom Unije in držav članic za 

zmanjšanje, ki je bil 6. marca 2015 

sporočen sekretariatu UNFCCC. 

črtano 

Or. en 
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2021 do 2030 za trdno energetsko unijo in za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma 

(COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Pariški sporazum nadomešča 

pristop v okviru Kjotskega protokola iz 

leta 1997, ki se po letu 2020 ne bo več 

uporabljal. 

(4) Omeniti je treba, da nas podnebna 

in energetska politika EU še naprej vodita 

po napačni poti. Medtem ko ves svet pod 

vodstvom ZDA dela za napredek in 

blaginjo, EU ostaja osamljena voditeljica 

v nesmiselnem boju proti podnebnim 

spremembam. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ta prehod na čisto energijo 

zahteva spremembe poslovnega in 

naložbenega ravnanja ter spodbude na 

vseh področjih politike. Ključna 

prednostna naloga Unije je vzpostaviti 

trdno energetsko unijo, ki bi njenim 

državljanom zagotovila zanesljivo, 

trajnostno, konkurenčno in cenovno 

dostopno energijo. Za uresničitev tega 

cilja je treba še naprej izvajati ambiciozne 

podnebne ukrepe v okviru te uredbe in 

doseči napredek pri drugih vidikih 

energetske unije, določen v okvirni 

strategiji za trdno energetsko unijo s 

podnebno politiko, usmerjeno v 

prihodnost.16 

(5) Opozoriti je treba, da bo edini 

učinek tega ogromnega bremena za 

uravnavanje podnebja izredna kriza za 

evropske panoge, ki so se prisiljene 

preseliti drugam, s seboj pa odpeljejo 

delovna mesta in emisije. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 

 


