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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
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***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
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akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu k 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem 
izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe
(COM(2013)0768 – C7-0000/2013 – 2013/0376(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2013)0768),

– ob upoštevanju predloga spremembe h Kjotskemu protokolu, ki je bil sprejet na osmem 
zasedanju konference pogodbenic kot sestanku pogodbenic kjotskega protokola, ki je 
potekalo v Dohi v Katarju decembra 2012 (sprememba iz Dohe h Kjotskemu 
protokolu),

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 192(1) v povezavi s 
členom 218(6)(a), 

 ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (C7-0000/2013),

– ob upoštevanju člena 81(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2014),

1. odobri predlog sklepa Sveta;

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

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu k Okvirni 
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti

Uvod

Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja je bil 
podpisan leta 1997 in je vzpostavil mednarodno zavezujoče cilje glede zmanjšanja emisij. EU 
je protokol ratificirala leta 2002 in izjavila, da bodo EU in njenih tedaj 15 držav članic 
uporabljale to določbo za skupno izpolnitev zavez EU glede zmanjšanja emisij. Evropska 
unija in njene države članice so bile tako v okviru mehanizma za skladnost iz Kjotskega 
protokola skupno odgovorne za izpolnitev zaveze o zmanjšanju njihovih skupnih emisij 
toplogrednih plinov v prvem obdobju (med letoma 2008 in 2012), za 8 % pod ravnijo iz leta 
1990.

Svet se je v sklepih z dne 9. marca 2012 strinjal, da bo za Unijo predlagal skupno zavezo za 
20-odstotno količinsko zmanjšanje emisij za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola.

Temu stališču Sveta so sledile tudi države članice na konferenci o podnebnih spremembah v 
Dohi, ki je potekala decembra 2012 in na kateri je 192 pogodbenic Kjotskega protokola k 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja sprejelo spremembo Protokola. 

Sprememba iz Dohe vzpostavlja drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, ki se začne 1. 
januarja 2013 in zaključi 31. decembra 2020, s pravno zavezujočimi zavezami za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, v skladu s katerimi se Evropska unija, njene države članice in 
Islandija zavezujejo, da bodo omejile svoje povprečne letne emisije toplogrednih plinov v 
letih od 2013 do 2020 na 80 % svojih emisij v izhodiščnem letu (večinoma leto 1990).

Poleg tega vnaša sprememba iz Dohe v besedilo Kjotskega protokola še tri spremembe, ki naj 
bi se izvajale v drugem ciljnem obdobju in zadevajo sledeče: prvič, vključitev novega plina 
(dušikovega trifluorida); drugič, mehanizem glede prizadevanj – poenostavljeni postopek, ki 
pogodbenici omogoča, da svojo zavezo prilagodi s povečanjem prizadevanj v ciljnem 
obdobju; in tretjič, določbo, ki samodejno prilagodi cilj pogodbenice, da se prepreči 
povečanje njenih emisij za obdobje 2013–2020 prek povprečnih emisij za obdobje 2008–
2010.

Spremembo iz Dohe morajo sprejeti pogodbenice Kjotskega protokola in bo začela veljati 
šele po datumu, ko bo depozitar Konvencije prejel listino o sprejetju od vsaj treh četrtin 
pogodbenic Kjotskega protokola. 

Zato je pomembno, da EU, njene države članice in Islandija ratifikacijo spremembe iz Dohe 
izvedejo čim prej. 
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Cilj 

Predlog sklepa Sveta zagotavlja podlago za to, da Evropska unija sklene spremembe iz Dohe, 
in določa pogoje, pod katerimi Evropska unija, njene države članice in Islandija skupaj 
izpolnijo obveznosti. 

Predlog 

 potrjuje, da bodo Evropska unija in njene države članice izpolnile svoje zaveze skupaj, 
vključno z Islandijo (člen 2);

 opredeljuje odgovornosti za predložitev poročil, ki bodo Komisiji in državam 
članicam omogočila izračun dodeljenih količin (člen 3); 

 vsebuje določbe o odgovornostih za deponiranje listin o sprejetju spremembe iz Dohe 
pri Združenih narodih (člen 4) in o skupnem deponiranju listin o sprejetju (člen 5(1)); 

 od držav članic zahteva, da sprejmejo potrebne ukrepe za dokončanje nacionalnih 
ratifikacijskih procesov najpozneje do 16. februarja 2015 v največji možni meri 
(člen 5(2)) in do 15. septembra 2014 Komisijo obvestijo o verjetnem datumu 
dokončanja zadevnih postopkov (člen 5(3)).

Pravna podlaga

Pravna podlaga za ta predlog sklepa Sveta je člen 192(1) v povezavi s členom 218(6) (a) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Evropski parlament odloča s soglasjem.

Stališče poročevalca 

Poročevalec pozdravlja osnutek Komisije za predlog sklepa Sveta o sklenitvi spremembe iz 
Dohe h Kjotskemu protokolu in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe. 
Meni, da zagotavlja vse podlage, potrebne za to, da Evropska unija, njene države članice in 
Islandija sklenejo spremembo iz Dohe. 

Poročevalec želi poudariti naslednje poglavitne vidike: 

Sporazum o skupnem izpolnjevanju 

Poročevalec opozarja, da EU in njene države članice že izvajajo 20-odstotno zmanjšanje 
emisij do leta 2020 na podlagi leta 2009 sprejetega podnebno-energetskega svežnja, zlasti 
sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ter Sklepa o porazdelitvi prizadevanj, kar jim 
je omogočilo, da so se dogovorile o izvajanju svojih zavez za drugo obdobje Kjotskega 
protokola. V zvezi s tem želi poudariti, da predlog ne spreminja ciljev ali obveznosti držav 
članic v okviru podnebno-energetskega zakonodajnega svežnja iz leta 2009.

Kjotski protokol od pogodbenic zahteva podpis sporazuma o skupnem izpolnjevanju 
obveznosti, v katerem določijo ravni emisij, dodeljene vsaki članici sporazuma (člen 4(1) 
Kjotskega protokola), in o njih uradno obvestijo sekretariat ob deponiranju svojih listin o 
ratifikaciji. 
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Ravni emisij, dodeljene vsaki izmed držav članic ( in Islandiji) so določene v tabeli 1 Priloge I 
k predlogu sklepa Sveta.  Te ravni emisij v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida (tCO2eq) 
so enake vsoti dodeljenih letnih emisij v letih 2013 do 2020 za vsako državo članico na 
podlagi odločbe o skupnih prizadevanjih (Odločba 406/2009) ter vključujejo vse vire in 
ponore na ozemlju te države članice, ki so zajeti v Kjotskem protokolu, razen virov, ki so 
vključeni v EU ETS. Natančne količine dodeljenih letnih emisij so določene v Sklepu 
Komisije 2013/162 z dne 26. marca 2013 in Sklepu Komisije 2013/634 z dne 31. oktobra 
2013.

Raven emisij oz. količina, dodeljena EU, vključuje emisije v državah članicah in Islandiji iz 
virov, vključenih v EU ETS, ki so prav tako zajeti v Kjotskem protokolu. 

Predlog Komisije ne določa absolutne vrednosti za dodeljeno količino EU, temveč, da se ta 
izračuna kot razlika med skupno dodeljeno količino Evropske unije, njenih držav članic in 
Islandije ter dodeljeno količino držav članic in Islandije. To pomeni, da tveganja, povezana z 
negotovostjo glede celotnega zneska skupne dodeljene količine, zadevajo samo dodeljeno 
količino EU in ne dodeljene količine posameznih držav članic. To tveganje izhaja iz dejstva, 
da bo skupna dodeljena količina določena v poročilu le za lažji izračun skupne dodeljene 
količine in bodo v zvezi z njo možne prilagoditve po tem, ko bodo to poročilo pregledale 
skupine ZN za strokovni pregled.  

To tudi pomeni, da so članice sporazuma v primeru, da ne dosežejo celotne skupne ravni 
zmanjšanja emisij, določene v sporazumu, odgovorne za raven emisij, dodeljenih posamezni 
članici v okviru sporazuma o skupnem izpolnjevanju (člen 4(6) Kjotskega protokola). 

Vendar poročevalec meni, da bodo postopki zagotavljanja skladnosti, vgrajeni v EU ETS, 
tržno zasnovani mehanizmi Kjotskega protokola in možnost uporabe presežka iz prvega 
ciljnega obdobja pomagali zagotoviti, da bo neizpolnjevanje zavez s strani EU zelo malo 
verjetno.

Tretje države, ki sodelujejo v EU ETS ali so z njim povezane

Čeprav Islandija ni članica EU, je kljub temu vključena v EU ETS in namerava izpolniti svojo 
zavezo za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola skupaj z EU in njenimi državami 
članicami.  Z zakonodajo EU in z novim sporazumom med EU, vsemi državami članicami in 
Islandijo je treba zagotoviti, da se bodo pravice in obveznosti, ki se uporabljajo za države 
članice v okviru skupnega izpolnjevanja, uporabljale tudi za Islandijo.

Sodelovanje tretjih držav, ki niso vključene v sporazum o skupnem izpolnjevanju 
(Lihtenštajn, Norveška), v EU ETS ne vpliva na skupno izpolnjevanje med EU, njenimi 
državami članicami in Islandijo. Kjer je potreben neto obračun enot iz Kjotskega protokola v 
skladu s prenosom pravic EU med temi državami in EU, je treba določiti in uporabljati 
ustrezne tehnične podrobnosti.

Za tretje države, ki se povezujejo z EU ETS in ne sodelujejo v skupnem izpolnjevanju (Švica 
in morebitne druge države), je treba vse podrobnosti v zvezi z neto obračunom enot iz 
Kjotskega protokola, ki odražajo neto trgovanje s pravicami EU med EU in tretjo državo, 
določiti v sporazumu o povezovanju med EU in to tretjo državo.
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Zahteve glede poročanja in obračunavanja

V okviru drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola mora vsaka pogodbenica predložiti 
poročilo, s katerim omogoči izračun svoje dodeljene količine in dokaže, da je zmožna 
obračunati svoje emisije in dodeljeno količino (začetno poročilo). Podrobnosti o zahtevah za 
začetna poročila so določene v Sklepu 2/CPM.8.

Predlagani sklep o ratifikaciji predvideva skupno začetno poročilo za EU, njene države 
članice in Islandijo, ki ga pripravi Komisija, ter posamezna začetna poročila vsake države 
članice in Islandije. Skupno začetno poročilo bi moralo vsebovati informacije glede skupne 
zaveze, na podlagi katerih se izračuna skupna dodeljena količina in določi dodeljena količina 
EU. 

Vsa začetna poročila bodo pregledale strokovne skupine na mednarodni ravni, vendar pa se 
dodeljene količine držav članic ali Islandije pri pregledu njihovih začetnih poročil ne bodo 
prilagajale. 

Predlog sklepa o ratifikaciji temelji na predpostavki, da EU in njene države članice 
nadaljujejo s posredovanjem nacionalnih evidenc toplogrednih plinov in nacionalnih sporočil 
v skladu z mednarodno dogovorjenimi zahtevami v zvezi s poročanjem, ki se v okviru 
zakonodaje EU izvajajo prek člena 7 Uredbe o mehanizmu za spremljanje emisij. 

V skladu z zahtevami bi morale države članice poročati o tem, kakšen delež njihovih skupnih 
nacionalnih emisij je vključen v EU ETS, da se zagotovi, da ocena skladnosti upošteva le 
ustrezen delež emisij države članice ali Islandije iz sektorjev, ki niso vključeni v ETS. EU bi 
še naprej poročala o celotni evidenci toplogrednih plinov za EU in njene države članice v 
skladu s pravili Kjotskega protokola. 

Ustrezna mednarodna pravil, ki urejajo obračunavanje emisij in napredek pri uresničevanju 
drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola, so bila vsebinsko dogovorjena v Varšavi 
novembra 2013, čeprav niso bila formalno sprejeta. Do njihovega formalnega sprejetja bi 
moralo priti na naslednji konferenci o podnebju decembra 2014 v Limi. V Varšavi so 
Evropska unija in ostale pogodbenice z zavezo v drugem ciljnem obdobju Kjotskega 
protokola izjavile, da menijo, da je vsebinsko dogovorjeni del teh mednarodnih pravil 
zaključen in da ga bodo prenesle v domačo zakonodajo. 

Poročevalec meni, da je treba poudariti, da bi moralo do formalne predložitve listin o 
ratifikaciji EU, njenih držav članic in Islandije Združenim narodom v vsakem primeru priti po 
konferenci o podnebju v Limi, ki bo potekala konec leta 2014, in torej po predvidenem 
formalnem sprejetju pravil v zvezi z obračunavanjem. To bi EU omogočilo premislek o 
možnostih, ki jih ima v zvezi z ratifikacijo, če bi se sedanji sporazum o pravilih v zvezi z 
obračunavanjem ponovno odprl na tak način, da bi to vplivalo na sporazum o skupnem 
izpolnjevanju.

Prenos v naslednje ciljno obdobje, delež prihodka in tržni mehanizmi Kjotskega protokola 

Predlog sklepa Sveta ne vsebuje posebnih določb glede tehničnega izvajanja Kjotskega 
protokola prek upravljanja enot v sistemu registrov Unije in njenih držav članic v drugem 
ciljnem obdobju. V zvezi s tem predlog sklepa o ratifikaciji predpostavlja, da bi morale 
pogodbenice ustrezno uporabljati sporazume, dosežene decembra 2012 v Dohi, o prenosu 
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presežnih količin iz prvega ciljnega obdobja, izdajanju enot zmanjšanja emisij (ERU) v 
okviru tržnih mehanizmov in mednarodnem prenosu enot dodeljene količine (AAU). Očitno 
je tudi, da je treba oblikovati in sprejeti potrebna tehnična pravila, da se zagotovi skladnost pri 
uporabi določb Kjotskega protokola na ravni EU in na ravni držav članic. 

Predlog sklepa o ratifikaciji prav tako temelji na predpostavki, da je vsaka članica sporazuma 
o skupnem izpolnjevanju odgovorna za določitev in ohranitev lastne upravičenosti do kjotskih 
transakcij, ki zadevajo njen nacionalni register, v skladu s pravili Kjotskega protokola. Za 
države članice, ki še niso določile svoje upravičenosti, to pomeni, da ne morejo sodelovati pri 
transakcijah iz Kjotskega protokola v svojem kjotskem registru, dokler te upravičenosti ne 
določijo. Prenosi mednarodnih dobropisov za namene skladnosti v okviru EU ETS se 
uporabljajo v kjotskem registru EU in so tako vključeni v upravičenost EU.

Mehanizem glede prizadevanj iz Kjotskega protokola

Iz priloge k predlogu sklepa o ratifikaciji je jasno, da vsaka članica sporazuma o skupnem 
izpolnjevanju lahko svoje ambicije poveča s pomočjo preklica enot iz Kjotskega protokola. 
Priloga tudi zahteva, da članice skupaj predložijo predloge za namen člena 3(1)(b) in 3(1)(c) 
Protokola.

V skladu s predlogom Komisije lahko vsaka država članica enostransko poveča svoje 
ambicije s pomočjo prostovoljnega preklica enot iz Kjotskega protokola. Vsakršno formalno 
povečanje cilja EU, pa tudi vsakršno spremembo sporazuma o skupnem izpolnjevanju, ki iz 
tega izhaja, pa je treba opraviti skupaj. Predlog Komisije ne določa postopkov za takšno 
formalno spremembo. Te postopke bo treba določiti ob morebitni odločitvi o povečanju cilja 
za EU.

Sklep

Poročevalec meni, da bo sklep EU o ratifikaciji sklenitve spremembe iz Dohe h Kjotskemu 
protokolu k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem 
izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe odločno znamenje o prizadevanjih in vodilni 
vlogi EU in njenih držav članic pri soočanju s podnebnimi spremembami na mednarodni 
ravni. 

Zato je po mnenju poročevalca formalna uveljavitev spremembe iz Dohe eden izmed 
prednostnih ciljev Evropske unije, saj Kjotski protokol pomembno prispeva h globalnim 
prizadevanjem za obvladanje podnebnih sprememb.  

Poleg tega poziva Svet, naj sprejme potrebne ukrepe za čimprejšnje dokončno oblikovanje 
svojega stališča v zvezi z ratifikacijo spremembe iz Dohe, da se bodo domači postopki 
ratifikacije v državah članicah lahko odvijali najkasneje jeseni leta 2014 in da bodo države 
članice lahko svoje listine o sprejetju skupaj z EU deponirale pred konferenco o spremembah 
podnebja leta 2015 v Parizu.

Poročevalec na podlagi zgoraj navedenih premislekov predlaga, naj pristojni odbor in 
Evropski parlament odobrita osnutek predloga Komisije za sklep Sveta brez nepotrebnega 
odlašanja in najpozneje do konca tega parlamentarnega obdobja. 


