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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija se je leta 2007 zavezala, da bo do leta 2020 svoje emisije toplogrednih plinov 
zmanjšala za 20 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990.

Glede na to, da cilj zmanjšanja v osnovi vpliva na ekonomsko in socialno kohezijo 
posameznih regij, je treba poudariti, da je energetsko učinkovito evropsko gospodarstvo z 
nizko stopnjo emisij toplogrednih plinov mogoče doseči le z vključitvijo tega cilja v 
kohezijsko politiko. Ti dve ciljni področji morata biti med seboj povezani in najbolje bi bilo, 
če bi se vidiki zmanjšanja emisij toplogrednih plinov vključili v sistem pogojev za dostop do 
skladov, namenjenih za kohezijo in strukturni razvoj.

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bi zaradi gospodarskih razlik med regijami lahko 
bistveno obremenilo regije, ki zaostajajo. Tem regijam bi bilo treba nameniti posebna 
sredstva, da jim doseganje ciljev EU ne bi prineslo neupravičeno visoke izgube.

Čeprav Evropska unija od vlad držav članic zahteva izpolnitev obveznosti, ostaja veliko 
breme na lokalnih in regionalnih oblasteh ter drugih lokalnih in regionalnih zagovorniških 
forumih in organizacijah. Ambiciozen cilj je mogoče doseči le z neprekinjenim vertikalnim 
sodelovanjem državnih vlad in lokalnih/regionalnih organizacij ter neprekinjenim 
horizontalnim sodelovanjem posameznih lokalnih/regionalnih organizacij pri usklajevanju in 
opravljanju nalog.

Čeprav se lahko večji del emisij toplogrednih plinov pripiše udeležencem na trgu zasebnega 
sektorja in posameznim potrošnikom, je tako z vidika držav članic kot regij pomembno, da se 
v izvajanje programa vključijo tudi posamezni industrijski onesnaževalci in gospodinjstva. 
Interes udeležencev na trgu za povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov je treba 
spodbuditi z ekonomskimi spodbudami, kar bo bistveno pripomoglo k izpolnjevanju 
obveznosti držav članic.

Emisije toplogrednih plinov so se od leta 1990 v številnih državah bistveno zmanjšale, vendar 
Komisija s tem, ko za osnovno leto predlaga leto 2005, ne upošteva doslej vloženih 
prizadevanj. Doslej dosežene rezultate držav članic je treba priznati, zato naj se kot osnova za 
primerjavo uporabi leto 1990.

PREDLOGI SPREMEMB

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



PE406.010v02-00 4/15 AD\735171SL.doc

SL

Predlog spremembe 1

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
2005.

(7) Prizadevanje držav članic za 
zmanjšanje emisij mora temeljiti na načelu 
solidarnosti med državami članicami in 
potrebi po trajnostni gospodarski rasti v 
Skupnosti, ob upoštevanju relativnega BDP 
na prebivalca v državah članicah. Državam 
članicam, ki imajo zdaj relativno nizek 
BDP na prebivalca in zato višja 
pričakovanja v zvezi z rastjo BDP, mora 
biti dovoljeno, da povečajo emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990, vendar morajo rast teh emisij 
toplogrednih plinov omejiti, da bi 
prispevale k splošni obveznosti Skupnosti 
za zmanjšanje emisij. Države članice, ki 
imajo zdaj relativno visok BDP na 
prebivalca morajo zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov v primerjavi z letom 
1990.

Predlog spremembe 2

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
2005, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. 
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 

(8) Za nadaljnjo zagotovitev pravične 
porazdelitve prizadevanj za izvajanje 
neodvisne obveznosti Skupnosti med 
državami članicami se od nobene države 
članice ne sme zahtevati, da do leta 2020 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za več 
kot 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990, ter se nobeni državi članici ne sme 
dovoliti, da do leta 2020 emisije 
toplogrednih plinov poveča za več kot 
20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 
Med letoma 2013 in 2020 je treba 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, pri 



AD\735171SL.doc 5/15 PE406.010v02-00

SL

čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice, in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto.

čemer lahko vsaka država članica iz 
sledečega leta prenese količino, ki je enaka 
2 % mejne vrednosti za emisije 
toplogrednih plinov navedene države 
članice, in da država članica z emisijami 
pod navedeno mejno vrednostjo prenese 
presežke pri zmanjšanju emisij v naslednje 
leto.

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Emisije toplogrednih plinov v 
sektorjih, ki jih ne zajema Direktiva 
2003/87/ES, se morajo po letu 2020 še 
naprej linearno zmanjševati, da se bodo 
do leta 2050 zmanjšale za 80 % v 
primerjavi z vrednostmi iz leta 1990, 
končni cilj pa je odprava emisij 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
fosilnih goriv v Evropski uniji. Komisija 
bi morala do leta 2012 preveriti ustreznost 
tega cilja na podlagi mednarodnih zavez 
Skupnosti in najnovejših znanstvenih 
izsledkov o podnebnih spremembah v 
zvezi z občutljivostjo podnebja in 
področjem uporabe za določitev 
potrebnega znižanja emisij toplogrednih 
plinov, da se preprečijo nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem, 
pri tem pa priznati, da lokalne in 
regionalne skupnosti pomembno 
prispevajo k takim zmanjšanjem. Komisija 
mora po potrebi vložiti predloge za 
določitev različnih ciljev med državami 
članicami.

Obrazložitev

Evropski svet je marca 2007 objavil, da je treba do leta 2050 v industrializiranih državah 
zmanjšati emisije za 60–80 %. Za uresničitev takšnega zmanjšanja morajo imeti države 
članice dolgoročno politiko v več sektorjih, npr. stanovanjskem sektorju, sektorju rabe 
zemljišč in prometnem sektorju, da bi se izognile dodatnim naložbam v infrastrukturo, ki niso 
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združljive s cilji varovanja podnebja. To je v skladu s predlogom sistema za trgovanje z 
emisijami, ki vsebuje tudi porazdelitev zmanjšanja po letu 2020.

Predlog spremembe 4

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.  Vsaki dve leti je treba oceniti 
predviden napredek, leta 2016 pa je treba 
narediti popolno oceno izvajanja te 
direktive. Komisija mora pri tem oceniti 
tudi napredek, dosežen pri zagotavljanju, 
da različne politike Skupnosti (na primer 
na področju kmetijstva, zahtev glede 
proizvodov, strukturnih politik, raziskav) 
prispevajo k prizadevanju za zmanjšanje 
toplogrednih plinov, in o njem poročati.

Predlog spremembe 5

Predlog odločbe – akt o spremembi
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 
2013–2020 in za oceno v zvezi s tem.
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Predlog spremembe 6

Predlog odločbe – akt o spremembi
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) 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 za 
odstotek, določen za posamezno državo 
članico v Prilogi k tej odločbi, glede na 
svoje emisije iz leta 1990.

Predlog spremembe 7

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 iz virov, ki niso vključeni v 
Direktivo 2003/87/ES, ne presegajo 
povprečnih letnih emisij toplogrednih 
plinov te države članice iz teh virov za leta
2008, 2009 in 2010, kot je določeno in 
preverjeno v skladu z Direktivo 
2003/87/ES in Odločbo 280/2004/ES.

(2) Vsaka država članica v skladu z 
odstavkom 3 in členom 4 zagotovi, da 
njene skupne emisije toplogrednih plinov 
leta 2013 ne presegajo zgornje meje, ki je 
zanjo za leto 2020 določena v prilogi. Pri 
določanju mej mora imeti vsaka država 
članica možnost izbire, in sicer:

i) na podlagi ciljnih vrednosti, ki jih za to 
državo članico določa kjotski protokol, ali
ii) na podlagi povprečnih emisij
toplogrednih plinov te države članice v
letih 2008, 2009 in 2010, kot je določeno 
in preverjeno v skladu z Odločbo 
280/2004/ES.

Predlog spremembe 8
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Predlog odločbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 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 in uporabe 
dobropisov v skladu s členom 4. 

Ta poročila vključujejo napovedana 
znižanja emisij za ukrepe, ki se načrtujejo 
v vseh večjih sektorjih, da se dosežejo cilji 
za leti 2020 in 2050.

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V oceni je treba preučiti tudi vpliv 
sektorskih politik Skupnosti na emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in 
zmožnost zmanjšanja emisij v teh 
politikah. Komisija po potrebi pripravi 
predloge za zagotovitev, da bodo takšne 
politike ustrezno prispevale k doseganju 
ciljev znižanja za leti 2020 in 2050.

Predlog spremembe 10

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Komisija zagotovi, da se obveznosti 
Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov izvajajo v skladu z 
njeno kohezijsko politiko, pri tem pa se 
upošteva potreba po ohranjanju ter 
krepitvi ekonomske in socialne kohezije 
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posameznih držav članic in regij. 

Predlog spremembe 11

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Glede na to, da zaveza Skupnosti nalaga 
naloge ne le vladam držav članic na 
državni ravni, temveč tudi njihovim 
lokalnim in regionalnim oblastem ter 
drugim lokalnim in regionalnim 
zagovorniškim forumom in 
organizacijam, države članice zagotovijo 
sodelovanje med njihovimi državnimi in 
lokalnimi oblastmi na različnih ravneh.

Predlog spremembe 12

Predlog odločbe
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Ker je povečanje proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov posebno pomemben 
način zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, države članic poskrbijo, da bo 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov 
gospodarsko privlačna in s tem 
udeležence na trgu spodbudijo, da z večjo 
proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov bistveno prispevajo k 
izpolnjevanju obveznosti držav članic.
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Predlog spremembe 13

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5c
Pri izpolnjevanju obveznosti Skupnosti 
poleg posameznih držav članic, državnih 
vlad ter lokalnih in regionalnih 
organizacij in oblasti sodelujejo tudi 
udeleženci na trgu, skupaj z gospodinjstvi 
in posameznimi potrošniki, ne glede na 
stopnjo emisij toplogrednih plinov, ki jim 
jo lahko pripišemo.

Predlog spremembe 14

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5d
Rok za izvedbo obveznosti je leto 2020. V 
obdobju do leta 2020 se iz evropskega 
strukturnega in kohezijskega sklada 
financira vrsta projektov. Komisija 
zagotovi, da bo obveznost Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
izražena v kohezijski politiki in vključitev 
vidikov zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov v sistem pogojev za dostop do 
sredstev iz sklada, namenjenih za kohezijo 
in strukturni razvoj. 
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Predlog spremembe 15

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 5 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5f
Države članice zagotovijo financiranje 
uporabe novih in inovativnih tehnologij, 
da bodo lahko industrijski upravljavci 
ustvarili nova delovna mesta ter s tem 
večjo konkurenčnost in spodbujanje k 
izpolnjevanju ciljev lizbonske strategije.

Predlog spremembe 16

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 5 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 g
Mehanizem skupnega izvajanja in 
mehanizem čistega razvoja sta prožna 
instrumenta, ki Evropski uniji pomagata 
izpolnjevati obveznosti; Komisija zato 
njuno uporabo v prihodnje še povečuje in 
je ne zmanjšuje, saj imajo države članice 
ter njihove posamezne regije različne 
ekonomsko-socialne in okoljske danosti, 
zaradi česar se lahko načini doseganja 
zastavljenih ciljev med državami 
članicami in njihovimi regijami 
razlikujejo.

Predlog spremembe 17

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 5 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5h
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Sklenitev mednarodnega sporazuma o 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov je 
za Evropsko unijo bistvenega pomena, 
zato Komisija za ohranjanje ekonomske 
kohezije stori vse, da bo po poteku kjotske 
konvencije zagotovila nov globalni 
sporazum o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 18

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 5 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5i
Ambiciozne zaveze Evropske unije so 
veliko breme za regije, ki zaostajajo, zato 
jih Komisija podpira in zagotovi, da zaradi 
kratkoročnih finančnih težav ne bodo 
imele občutne izgube, ko bodo izpolnjeni 
zastavljeni cilji.

Predlog spremembe 19

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 a
Komisija v roku šestih mesecev po 
podpisu mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah, ki zahteva 
obvezno zmanjšanje emisij nad ravnjo iz 
člena 3 odločbe, predloži zakonodajni 
predlog o prispevku držav članic k 
nadaljnjim obveznostim Skupnosti, ki 
bodo sprejete v skladu s členom 251 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti.



AD\735171SL.doc 13/15 PE406.010v02-00

SL

Predlog spremembe 20

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Največja količina emisij iz člena 3 te 
odločbe se prilagodi v skladu s količino 
pravic do emisije toplogrednih plinov, ki 
je bila določena v skladu s členom 11 
Direktive 2003/87/ES in ki izhaja iz 
spremembe obsega virov v skladu z 
navedeno direktivo, po končni odobritvi 
nacionalnih načrtov dodelitve za obdobje 
2008–2012 s strani Komisije v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES.
Komisija bo objavila podatke, ki izhajajo 
iz te prilagoditve.

črtano

Predlog spremembe 21

Predlog odločbe
Priloga; naslov prvega stolpca: Emisije toplogrednih plinov držav članic v skladu s 
členom 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mejne vrednosti emisij toplogrednih plinov 
držav članic do leta 2020 v primerjavi z 
ravnmi emisij toplogrednih plinov leta 
2005 za vire, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES

Mejne vrednosti emisij toplogrednih plinov 
držav članic do leta 2020 v primerjavi z 
ravnmi emisij toplogrednih plinov leta 
1990 za vire, ki niso vključeni v Direktivo 
2003/87/ES Komisija oblikuje nov 
seznam, na katerem bodo določene 
omejitve emisij toplogrednih plinov in 
emisije plinov, izražene v tonah 
ekvivalenta CO2. 

Obrazložitev
Sprejeti zakonodajni pristop, ki ne upošteva zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida, ki so ga 
dosegle posamezne države članice med leti 1990 in 2005, ne bi bilo v skladu z načelom 
solidarnosti. Ni opravičila za to, da se omogočijo nadaljnje presežne emisije na račun 
pričakovane gospodarske rasti, saj rast BDP ni neposredno sorazmerna s povečanjem emisij 
ogljikovega dioksida. S sprejetjem tega pristopa bi Evropska unija bila slab zgled državam v 
razvoju za načrtovana pogajanja o mednarodnem sporazumu. 
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