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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Za uspešen prehod na nizkoogljično gospodarstvo je potreben stabilen okvir podnebne 

politike. Da bi sprožili postopek dekarbonizacije in ga trajnostno izvajali, morajo vsi sektorji 

zagotoviti ustrezen prispevek. Vključitev sektorja LULUCF v podnebno politiko Evropske 

unije od leta 2021 dalje je pomemben gradnik podnebne politike, usmerjene v prihodnost.  

Kmetijstvo in gozdarstvo imata ekološko, gospodarsko in socialno vlogo v družbi. Ta 

večnamenska vloga trajnostnega kmetijstva in gozdarstva bi morala biti priznana v evropski 

podnebni politiki. Spodbude za zmanjšanje toplogrednih plinov morajo zato biti usklajene z 

zagotavljanjem zanesljivosti oskrbe in jasno zavezanostjo ideji, da se v Evropi nadaljuje 

proizvodnja trajnostnih živil in biomase. Kmetijstvo in trajnostna raba biomase nista v 

nasprotju z ambicijami podnebne politike, temveč bi ju bilo treba razumeti kot del rešitve.  

Da bi ustvarili pravično izhodiščno točko, je treba nujno upoštevati vložke sektorjev. Emisije 

v evropskem kmetijstvu so se od leta 1990 znižale že za 24 %.  

Osrednjega pomena je tudi jasno razlikovanje med fosilnimi in biogenimi toplogrednimi plini. 

Kmetijstvo in gozdarstvo ne smeta postati zbiralnika CO2 za druge onesnaževalce. Treba je 

priznati učinek, ki ga ima prehod z uporabe lesa na uporabo bioenergije in biogospodarstva. 

Pri doseganju ciljev podnebne politike ima zagon „zelenega gospodarstva“ zelo pomembno 

vlogo.  

Poudariti je treba naslednje spremembe k predlogu Komisije: 

1) Pionirjev na področju trajnostnega kmetijstva se ne sme kaznovati.  

Za države članice, ki so v zadnjih letih že sprejele okoljske in podnebne ukrepe, mora 

obstajati možnost, da se to upošteva pri izračunu izhodiščnega leta za kmetijstvo. 

2) Kar zadeva gozdne površine in trajnostno upravljanje gozdov, obstajajo med državami 

članicami občutne razlike.  

Zato je pomembno, da se ne osredotočamo le na pozitivne učinke pogozdovanja na varstvo 

podnebja, temveč da se na tem področju prepozna tudi potencial trajnostnega upravljanja 

gozdov in uporabe biomase.  

3) Pri določitvi referenčnega merila za gozdove je treba razviti sistem, ki bo v skladu z 

načelom subsidiarnosti.  

Države članice morajo pri določitvi referenčnega merila za gozdove upoštevati trajnostno 

uporabo biomase, izvajanje strategije za biogospodarstvo EU in zagotavljanje energetske 

oskrbe. Kot je Evropski parlament zahteval v poročilu o novi gozdarski strategiji EU1, bi bilo 

treba okrepiti stalni odbor za gozdarstvo, Komisija pa bi se morala z njim posvetovati v zvezi 

s tehnično podporo. 

4) Uporaba delegiranih aktov je namenjena spreminjanju nebistvenih elementov temeljnega 

akta. 

                                                 
1 Poročilo o „Novi gozdarski strategiji EU: za gozdove in gozdarski sektor“ (2014/2223(INI)), 7. april 2015.  
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Komisija je 10. junija 2016 

predstavila predlog za ratifikacijo 

Pariškega sporazuma s strani EU. Ta 

zakonodajni predlog prispeva k izvajanju 

zaveze Unije za zmanjšanje emisij v 

celotnem gospodarstvu, ki je bila potrjena 

v načrtovani, nacionalno določeni zavezi 

Unije in držav članic za zmanjšanje, ki je 

bila 6. marca 2015 sporočena sekretariatu 

Okvirne konvencije Združenih narodov o 

spremembi podnebja (v nadaljnjem 

besedilu: UNFCCC).10 

(3) Svet je Pariški sporazum ratificiral 

5. oktobra 2016 po odobritvi, ki jo je 4. 

oktobra 2016 dal Evropski parlament. 

Veljati je začel 4. novembra 2016, njegov 

cilj pa je ohraniti dvig globalne 

temperature na precej pod 2 °C v 

primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si 

prizadevati za omejitev povišanja 

temperature na 1,5 °C v primerjavi s 

predindustrijsko ravnjo, in sicer na način, 

da to ne bo ogrozilo pridelave hrane in 

varnosti hrane. Sporazum poudarja tudi 

vlogo trajnostnega gospodarjenja z 

gozdovi pri doseganju cilja uravnoteženih 

emisij in odvzemov. Ta zakonodajni 

predlog prispeva k izvajanju zaveze Unije 

za zmanjšanje emisij v celotnem 

gospodarstvu, ki je bila potrjena v 

načrtovani, nacionalno določeni zavezi 

Unije in držav članic za zmanjšanje, ki je 

bila 6. marca 2015 sporočena sekretariatu 

Okvirne konvencije Združenih narodov o 

spremembi podnebja (v nadaljnjem 

besedilu: UNFCCC).10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Obrazložitev 

Posodobitev besedila po ratifikaciji Pariškega sporazuma je ključnega pomena. Uvodno 

izjavo 3 je treba tudi dopolniti s sklicevanjem na člen 2.1b Pariškega sporazuma o pridelavi 

hrane in člen 5 o vlogi trajnostnega upravljanja gozdov za doseganje cilja uravnoteženih 

emisij in odvzemov. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Pariški sporazum med drugim 

določa dolgoročen cilj v skladu s ciljem, da 

se dvig globalne temperature omeji precej 

pod 2 °C nad predindustrijsko ravnijo in da 

se nadaljujejo prizadevanja, da dvig 

temperature ne preseže 1,5 °C nad 

predindustrijsko ravnijo. Za dosego tega 

cilja morajo pogodbenice pripraviti, 

sporočiti in ohranjati zaporedne nacionalno 

določene prispevke. Pariški sporazum 

nadomešča pristop v okviru Kjotskega 

protokola iz leta 1997, ki se po letu 2020 

ne bo več uporabljal. Pariški sporazum tudi 

poziva k ravnovesju med antropogenimi 

emisijami in njihovim odstranjevanjem v 

ponore v drugi polovici tega stoletja ter 

pogodbenice poziva k ukrepanju za 

ohranjanje in po potrebi izboljšanje 

ponorov in zbiralnikov toplogrednih 

plinov, vključno z gozdovi. 

(4) Pariški sporazum med drugim 

določa dolgoročen cilj v skladu s ciljem, da 

se dvig globalne temperature omeji precej 

pod 2 °C nad predindustrijsko ravnijo in da 

se nadaljujejo prizadevanja, da dvig 

temperature ne preseže 1,5 °C nad 

predindustrijsko ravnijo. Njegov cilj je tudi 

povečati sposobnost prilagajanja na 

neugodne učinke podnebnih sprememb in 

spodbujati odpornost nanje, pa tudi razvoj 

na podlagi nizkih emisij toplogrednih 

plinov, na način, ki ne bo ogrozil 

pridelave hrane. Za doseganje ciljev 

Pariškega sporazuma morajo pogodbenice 

pripraviti, sporočiti in ohranjati zaporedne 

nacionalno določene prispevke. Pariški 

sporazum nadomešča pristop v okviru 

Kjotskega protokola iz leta 1997, ki se po 

letu 2020 ne bo več uporabljal. Pariški 

sporazum tudi poziva k ravnovesju med 

antropogenimi emisijami in njihovim 

odstranjevanjem v ponore v drugi polovici 

tega stoletja ter pogodbenice poziva k 

ukrepanju za ohranjanje in po potrebi 

izboljšanje ponorov in zbiralnikov 

toplogrednih plinov, vključno z gozdovi. 

Pogodbenice priznavajo, da bi morali 

ukrepi blažitve in prilagajanja temeljiti na 

popolnoma preglednem pristopu, ki 

upošteva ekosisteme in bi moral temeljiti 

ter biti usmerjen na podlagi najboljših 

razpoložljivih znanstvenih dognanj. 

Obrazložitev 

Z dopolnitvijo uvodne izjave o Pariškem sporazumu z navedbo njegovega člena 2(1)(b) želimo 

poudariti, da ima sektor več ciljev in izzivov, uvesti pa želimo tudi sklicevanje na člen 7 

sporazuma. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Da bi dosegli negativne emisije, 

potrebne za uresničevanje ciljev 

Pariškega sporazuma, morajo biti odvzemi 

toplogrednih plinov iz ozračja zaradi rabe 

zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 

gozdarstva (LULUCF) čvrsti in se ne bi 

smeli uporabljati le za izravnavo 

zmanjševanja emisij iz drugih virov. 

Odvzemi preko LULUCF so reverzibilni, 

zato se ne bi smeli uporabljati kot 

izravnava za emisije in bi jih bilo treba 

obravnavati kot ločen steber v okviru 

podnebne politike Unije. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Evropski svet je na svojem 

zasedanju 23. in 24. oktobra 2014 

upošteval tudi različne cilje kmetijskega 

sektorja in sektorja rabe zemljišč, pa tudi 

potrebo po zagotovitvi skladnosti s cilji EU 

na področju prehranske varnosti in 

podnebnih sprememb. Evropski svet je 

Komisijo pozval, naj preuči, kako bi lahko 

najbolje spodbudili vzdržno povečanje 

proizvodnje hrane, hkrati pa optimizirali 

prispevek tega sektorja k zmanjševanju in 

sekvestraciji toplogrednih plinov, tudi s 

pogozdovanjem, ter takoj ko bodo tehnični 

pogoji to omogočali, v vsakem primeru pa 

do leta 2020, oblikuje politiko, kako v 

okvir za zmanjševanje izpustov 

toplogrednih plinov za leto 2030 vključiti 

rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in 

gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: 

LULUCF). 

(5) Evropski svet je na svojem 

zasedanju 23. in 24. oktobra 2014 

upošteval tudi različne cilje kmetijskega 

sektorja in sektorja rabe zemljišč, pa tudi 

potrebo po zagotovitvi skladnosti s cilji EU 

na področju prehranske varnosti in 

podnebnih sprememb. Poleg tega izvajanje 

tehnoloških rešitev v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju prispeva k povečanju 

proizvodnje in zmanjšanju okoljskega 

odtisa. Evropski svet je Komisijo pozval, 

naj preuči, kako bi lahko najbolje 

spodbudili vzdržno povečanje proizvodnje 

hrane, hkrati pa optimizirali prispevek tega 

sektorja k zmanjševanju in sekvestraciji 

toplogrednih plinov, tudi s 

pogozdovanjem, ter takoj ko bodo tehnični 

pogoji to omogočali, v vsakem primeru pa 

do leta 2020, oblikuje politiko, kako v 

okvir za zmanjševanje izpustov 
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toplogrednih plinov za leto 2030 vključiti 

rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in 

gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: 

LULUCF). 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Sektor LULUCF lahko prispeva k 

blažitvi podnebnih sprememb na več 

načinov, zlasti z zmanjševanjem emisij ter 

vzdrževanjem in povečevanjem ponorov in 

zalog ogljika. Da bi bili ukrepi, katerih cilj 

je predvsem povečanje sekvestracije 

ogljika, učinkoviti, je bistvena dolgoročna 

stabilnost in prilagodljivost skladišč 

ogljika. 

(6) V boju zoper podnebne spremembe 

izziv predstavlja zmanjšanje sedanje ravni 

CO2 v atmosferi in emisij. Sektor 

LULUCF lahko prispeva k blažitvi 

podnebnih sprememb na več načinov, 

zlasti z zmanjševanjem emisij ter 

vzdrževanjem in povečevanjem ponorov in 

zalog ogljika, z nadomeščanjem fosilnih 

virov energije z obnovljivimi viri energije 

iz gozdne biomase ter z izkoriščanjem 

absorpcijskega potenciala biomaterialov, 

pridobljenih s trajnostnim 

gospodarjenjem z gozdovi, in njihovega 

potenciala za nadomeščanje fosilnih 

materialov, pri čemer se upošteva celoten 

življenjski cikel teh materialov, vse od 

proizvodnje surovin pa do faze predelave 

in proizvodnje. Biogospodarstvo in 

bioenergija sta nujna za uresničevanje 

nefosilnega in zelenega gospodarstva. Da 

bi bili ukrepi, katerih cilj je predvsem 

povečanje sekvestracije ogljika, učinkoviti, 

je bistvena dolgoročna stabilnost in 

prilagodljivost skladišč ogljika. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Napredni načini upravljanja lahko 

znatno prispevajo k zmanjševanju emisij 

toplogrednih plinov v sektorju LULUCF. 



 

PE597.534v02-00 8/32 AD\1126397SL.docx 

SL 

Pospeševanje razvoja inovativnih praks in 

spodbujanje lastnikov zemljišč, naj 

uporabljajo napredne načine 

gospodarjenja, kot so precizno kmetijstvo, 

precizno gozdarstvo in pametno 

kmetovanje, sta možna načina, kako 

državam članicam pomagati pri 

doseganju njihovih ciljev. 

Obrazložitev 

Precizno kmetijstvo in precizno gozdarstvo lahko zmanjšata emisije na primer s pomočjo 

optimizacije uporabe goriva, gnojil in pesticidov. Tak način pametnega kmetovanja je 

koristen za kmete, upravljavce gozdov in okolje. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Vpliv ukrepov skupne kmetijske 

politike in nacionalne politike se kaže v 

emisijskem profilu njivskih površin, 

travinja in mokrišč. Kar zadeva 

izhodiščno obdobje za obračunske 

kategorije zemljišč, določene v tej uredbi, 

je treba pri izračunu upoštevati kmetijsko-

okoljske ukrepe, ki so jih države članice 

izvedle v tem obdobju. 

Obrazložitev 

Pomembno je priznati kmetijsko-okoljske ukrepe, da tisti, ki so se zgodaj odzvali, ne bi bili 

kaznovani. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Emisije in odvzemi iz gozdnih 

zemljišč so odvisni od več naravnih 

okoliščin, strukture starostnih razredov ter 

(9) Emisije in odvzemi iz gozdnih 

zemljišč so odvisni od več naravnih 

okoliščin, strukture starostnih razredov ter 



 

AD\1126397SL.docx 9/32 PE597.534v02-00 

 SL 

preteklih in sedanjih načinov 

gospodarjenja. Z uporabo izhodiščnega leta 

ne bi bilo mogoče upoštevati teh faktorjev 

in iz tega izvirajočih cikličnih vplivov na 

emisije in odvzeme ali njihove medletne 

variacije. Ustrezna pravila za 

obračunavanje bi morala namesto tega 

določiti uporabo referenčnih vrednosti, da 

se izključijo učinki naravnih lastnosti in 

lastnosti, značilnih za posamezno državo. 

V odsotnosti mednarodnega pregleda v 

okviru UNFCCC in Kjotskega protokola bi 

bilo treba vzpostaviti postopek pregleda, 

da se zagotovi transparentnost in izboljša 

kakovost obračunavanja v tej kategoriji. 

preteklih in sedanjih načinov 

gospodarjenja, ki se bistveno razlikujejo 

med državami članicami. Z uporabo 

izhodiščnega leta ne bi bilo mogoče 

upoštevati teh faktorjev in iz tega 

izvirajočih cikličnih vplivov na emisije in 

odvzeme ali njihove medletne variacije. 

Ustrezna pravila za obračunavanje bi 

morala namesto tega določiti uporabo 

referenčnih vrednosti, da se obravnavajo 

učinki naravnih lastnosti in lastnosti, 

značilnih za posamezno državo, kot so 

nezmožnost gospodarjenja z gozdovi na 

Hrvaškem zaradi zasedbe njenega 

ozemlja, hrvaške vojne za neodvisnost ter 

okoliščin med vojno in po njej. Ustrezna 

pravila za obračunavanje bi morala tudi 

zagotavljati skladnost in zahteve po 

trajnostnem gospodarjenju z gozdovi 

ministrske konference Forest Europe 

(ministrska konferenca o varstvu gozdov v 

Evropi). V odsotnosti mednarodnega 

pregleda v okviru UNFCCC in Kjotskega 

protokola bi bilo treba vzpostaviti 

pregleden postopek, da bi države članice 

izboljšale svoje zmogljivosti na področju 

revidiranja in kakovost obračunavanja v 

tej kategoriji. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Kadar se Komisija v skladu s 

sklepom Komisije (C(2016)3301) pri 

pregledu nacionalnih načrtov za 

obračunavanje na področju gozdarstva 

odloči za pomoč skupine izvedencev za 

pregled, bi se morala opreti na dobro 

prakso in izkušnje iz strokovnih pregledov 

v okviru UNFCCC, vključno v zvezi s 

sodelovanjem nacionalnih strokovnjakov 

in priporočili, ter izbrati zadostno število 

strokovnjakov iz držav članic. 

(10) Postopek, s katerim države članice 

določijo referenčne vrednosti za 

gospodarjenje z gozdovi, bi moral biti 

pregleden in usklajen z zahtevami po 

trajnostnem gospodarjenju z gozdovi 

ministrske konference o varstvu gozdov v 

Evropi Forest Europe1a. Komisija bi 

morala državam članicam pomagati, pri 

čemer bi se morala opreti na dobro prakso 

in izkušnje iz strokovnih pregledov v 

okviru UNFCCC. V tem okviru je 

ustrezno, da Komisija po posvetovanju s 
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Stalnim odborom za gozdarstvo, 

ustanovljenim z Odločbo Sveta 

89/367/EGS1b, zagotovi tehnično pomoč 

pri preverjanju skladnosti z merili iz 

Priloge IV. 

 __________________ 

 1a Forest Europe – ministrska konferenca 

o varstvu gozdov v Evropi, medvladni 

pogajalski odbor za sklenitev pravno 

zavezujočega sporazuma o gozdovih v 

Evropi: http://www.foresteurope.org/. 

 1b Odločba Sveta 89/367/EGS z dne 29. 

maja 1989 o ustanovitvi Stalnega odbora 

za gozdarstvo (UL L 165, 15.6.1989, 

str. 14). 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) V mednarodno dogovorjenih 

smernicah IPCC je navedeno, da se lahko 

emisije iz izgorevanja biomase v 

energetskem sektorju obračunajo kot nič, 

pod pogojem, da se te emisije obračunajo v 

sektorju LULUCF. V EU se emisije iz 

izgorevanja biomase obračunajo kot nič na 

podlagi člena 38 Uredbe (EU) št. 601/2012 

in določb Uredbe (EU) št. 525/2013, kar 

pomeni, da bi bila skladnost s smernicami 

IPCC dosežena le, če bi bile te emisije 

natančno zajete v tej uredbi. 

(11) V mednarodno dogovorjenih 

smernicah IPCC je navedeno, da se lahko 

emisije iz izgorevanja biomase v 

energetskem sektorju obračunajo kot nič, 

pod pogojem, da se te emisije obračunajo v 

sektorju LULUCF. V Uniji se emisije iz 

izgorevanja biomase obračunajo kot nič na 

podlagi člena 38 Uredbe (EU) št. 601/2012 

in določb Uredbe (EU) št. 525/2013, kar 

pomeni, da bi bila skladnost s smernicami 

IPCC dosežena le, če bi bile te emisije 

natančno zajete v tej uredbi. Pravila za 

obračunavanje za bioenergijo iz te uredbe 

ne bi smela preprečevati uporabe 

trajnostne biomase v energetskem 

sektorju z ustvarjanjem emisij v sektorju 

LULUCF. 

Obrazložitev 

Potencial bioenergije pri nadomeščanju fosilnih goriv se mora pravilno odražati. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Povečana trajnostna raba 

pridobljenih lesnih proizvodov lahko 

znatno omeji emisije in poveča odvzem 

toplogrednih plinov iz ozračja. S pravili za 

obračunavanje bi bilo treba zagotoviti, da 

države članice v obračunih natančno 

odrazijo spremembe pri zalogi pridobljenih 

lesnih proizvodov, ko te nastopijo, da se 

zagotovijo spodbude za okrepljeno 

uporabo pridobljenih lesnih proizvodov z 

dolgim življenjskim ciklom. Komisija bi 

morala zagotoviti smernice o metodoloških 

vprašanjih za obračunavanje pridobljenih 

lesnih proizvodov. 

(12) Povečana trajnostna raba 

pridobljenih lesnih proizvodov lahko 

znatno omeji emisije z učinkom 

nadomeščanja (pri čemer je treba 

upoštevati energetsko intenzivnost in 

obseg emisij CO2 iz drugih sektorjev, npr. 

proizvodnja cementa obsega približno 8 % 

svetovnih emisij CO2) in poveča odvzem 

toplogrednih plinov iz ozračja. S pravili za 

obračunavanje bi bilo treba zagotoviti, da 

države članice v obračunih natančno 

odrazijo spremembe pri zalogi pridobljenih 

lesnih proizvodov, ko te nastopijo, ter da 

priznajo, pozdravijo in spodbudijo 

okrepljeno uporabo pridobljenih lesnih 

proizvodov z dolgim življenjskim ciklom 

in tako zmanjšajo uporabo drugih, 

biološko nerazgradljivih materialov, na 

primer plastike. Komisija bi morala 

zagotoviti smernice o metodoloških 

vprašanjih za obračunavanje pridobljenih 

lesnih proizvodov. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Naravne motnje, kot so požari v 

naravi, napadi žuželk in bolezni, skrajni 

vremenski pojavi in geološke motnje, ki so 

izven nadzora države članice in ta nanje 

bistveno ne more vplivati, lahko povzročijo 

začasne emisije toplogrednih plinov v 

sektorju LULUCF ali reverzibilnost 

prejšnjih odvzemov. Ker je lahko ta 

reverzibilnost tudi posledica odločitev v 

zvezi z gospodarjenjem, kot so odločitve o 

sečnji ali zasajevanju dreves, bi morala ta 

(13) Naravne motnje, kot so požari v 

naravi, napadi žuželk in bolezni, skrajni 

vremenski pojavi in geološke motnje, ki so 

izven nadzora države članice in ta nanje 

bistveno ne more vplivati, lahko povzročijo 

začasne emisije toplogrednih plinov v 

sektorju LULUCF ali reverzibilnost 

prejšnjih odvzemov. Ker je lahko ta 

reverzibilnost tudi posledica odločitev v 

zvezi z gospodarjenjem, kot so odločitve o 

sečnji ali zasajevanju dreves, bi morala ta 
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uredba zagotoviti, da se bo reverzibilnost 

odvzemov, ki jo povzroči človek, vedno 

natančno upoštevala v obračunih za 

LULUCF. Poleg tega bi morala ta uredba 

državam članicam zagotoviti omejeno 

možnost, da iz svojih obračunov za 

LULUCF izključijo emisije zaradi motenj, 

ki so izven njihovega nadzora. Vendar 

način, na katerega države članice 

uporabljajo te določbe, ne bi smel 

povzročiti neupravičenega premajhnega 

obračunavanja. 

uredba zagotoviti, da se bo reverzibilnost 

odvzemov, ki jo povzroči človek, vedno 

natančno upoštevala v obračunih za 

LULUCF. Poleg tega bi morala ta uredba 

državam članicam zagotoviti možnost, da 

iz svojih obračunov za LULUCF izključijo 

emisije zaradi motenj, ki so izven 

njihovega nadzora. Vendar način, na 

katerega države članice uporabljajo te 

določbe, ne bi smel povzročiti 

neupravičenega premajhnega 

obračunavanja in ne bi smel držav članic 

odvračati od sprejemanja preprečevalnih 

ukrepov za zmanjšanje tveganja naravnih 

motenj. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Države članice bi morale imeti 

glede na nacionalne preference možnost 

izbire ustreznih nacionalnih politik za 

dosego svojih zavez v sektorju LULUCF, 

vključno z možnostjo kompenzacije emisij 

iz ene kategorije zemljišč z odvzemi iz 

druge kategorije zemljišč. Moralo bi jim 

biti tudi dovoljeno, da v obdobju med 

letoma 2021 in 2030 seštevajo neto 

odvzeme. Trgovanje med državami 

članicami bi se moralo nadaljevati kot 

dodatna možnost za lažje doseganje 

skladnosti. V skladu s prakso iz drugega 

ciljnega obdobja Kjotskega protokola bi 

morale imeti države članice tudi možnost, 

da za izpolnjevanje svojih zavez na 

podlagi te uredbe uporabijo svoje presežke 

v okviru Uredbe [] o zavezujočem letnem 

zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 

državah članicah v obdobju 2021–2030 za 

trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez 

iz Pariškega sporazuma ter o spremembi 

Uredbe št. 525/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta o mehanizmu za 

spremljanje emisij toplogrednih plinov in 

(14) Države članice bi morale imeti 

glede na nacionalne preference možnost 

izbire ustreznih nacionalnih politik za 

dosego svojih zavez v sektorju LULUCF, 

vključno z možnostjo kompenzacije emisij 

iz ene kategorije zemljišč z odvzemi iz 

druge kategorije zemljišč. Moralo bi jim 

biti tudi dovoljeno, da v obdobju med 

letoma 2021 in 2030 seštevajo neto 

odvzeme. Trgovanje med državami 

članicami bi se moralo nadaljevati kot 

dodatna možnost za lažje doseganje 

skladnosti. V skladu s prakso iz drugega 

ciljnega obdobja Kjotskega protokola bi 

morale imeti države članice tudi možnost, 

da uporabijo svoje presežke v okviru 

Uredbe (EU) št. .../... o zavezujočem 

letnem zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov v državah članicah v obdobju 2021–

2030 za trdno energetsko unijo in 

izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma 

ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

mehanizmu za spremljanje emisij 

toplogrednih plinov in poročanje o njih ter 
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poročanje o njih ter za sporočanje drugih 

informacij v zvezi s podnebnimi 

spremembami. 

za sporočanje drugih informacij v zvezi s 

podnebnimi spremembami, obenem pa da 

zagotavljajo jasno razlikovanje med 

emisijami in odvzemi fosilnih in biogenih 

toplogrednih plinov. Zato bi morali biti 

letni neto odvzemi iz zemljišč, kjer je bil 

gozd izkrčen, pogozdenih zemljišč, 

gozdnih zemljišč, s katerimi se gospodari, 

njivskih površin, s katerimi se gospodari, 

in travinja, s katerim se gospodari, 

omejeni na kmetijstvo. Države članice bi 

morale imeti možnost uporabiti do 425 

milijonov ton katerih koli neto odvzemov, 

ki izhajajo iz te uredbe, da bi izpolnile 

svoje obveznosti v okviru uredbe o 

porazdelitvi prizadevanj.  

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Za zagotavljanje ustreznega 

obračunavanja transakcij na podlagi te 

uredbe, vključno s prilagodljivostjo in 

sledenjem skladnosti, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, kar 

zadeva tehnično prilagajanje opredelitev, 

vrednosti, seznamov toplogrednih plinov in 

skladišč ogljika, posodabljanje referenčnih 

vrednosti, obračunavanje transakcij in 

pregled zahtev glede metodologije in 

informacij. Ti ukrepi upoštevajo določbe 

Uredbe Komisije št. 389/2013 o določitvi 

registra Unije. Ustrezne določbe bi moral 

vsebovati en sam pravni instrument, ki bi 

združeval določbe o obračunavanju na 

podlagi Direktive 2003/87/ES, Uredbe 

(EU) št. 525/2013, Uredbe [] o 

zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov v državah članicah v 

obdobju 2021–2030 za trdno energetsko 

unijo. Zlasti je pomembno, da se Komisija 

pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

(18) Za zagotavljanje ustreznega 

obračunavanja transakcij na podlagi te 

uredbe, vključno s prilagodljivostjo in 

sledenjem skladnosti, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, kar 

zadeva tehnično prilagajanje opredelitev, 

vrednosti, seznamov toplogrednih plinov in 

skladišč ogljika, posodabljanje kategorij v 

zalogah pridobljenih lesnih proizvodov, 

obračunavanje transakcij in pregled zahtev 

glede metodologije in informacij, da se 

odrazijo spremembe smernic IPCC, ki so 

jih sprejeli organi UNFCCC ali Pariškega 

sporazuma. Ti ukrepi upoštevajo določbe 

Uredbe Komisije št. 389/2013 o določitvi 

registra Unije. Ustrezne določbe bi moral 

vsebovati en sam pravni instrument, ki bi 

združeval določbe o obračunavanju na 

podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 

20031a, Uredbe (EU) št. 525/2013, 

Uredbe (EU) št. .../... o zavezujočem 
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posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

Zlasti morata zaradi zagotovitve enake 

udeležbe v pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet vse dokumente 

prejeti istočasno kot strokovnjaki držav 

članic, njuni strokovnjaki pa morajo imeti 

sistematično zagotovljen dostop do srečanj 

strokovnih skupin Komisije, ki 

obravnavajo pripravo delegiranih aktov. 

letnem zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov v državah članicah v obdobju 2021–

2030 za trdno energetsko unijo. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se 

ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 20161b. Zlasti morata zaradi 

zagotovitve enake udeležbe v pripravi 

delegiranih aktov Evropski parlament in 

Svet vse dokumente prejeti istočasno kot 

strokovnjaki držav članic, njuni 

strokovnjaki pa morajo imeti sistematično 

zagotovljen dostop do srečanj strokovnih 

skupin Komisije, ki obravnavajo pripravo 

delegiranih aktov. 

 ________________ 

 1a Direktiva 2003/87/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 

2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 

pravicami do emisije toplogrednih plinov 

v Skupnosti in o spremembi Direktive 

Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 

str. 32). 

 1b UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) To uredbo bi bilo treba pregledati 

leta 2024 in nato vsakih pet let, da se oceni 

njeno splošno delovanje. Ta pregled se 

lahko opre tudi na ugotovitve pregledov 

globalnega stanja na podlagi Pariškega 

sporazuma. 

(19) Komisija zaradi spodbujevalnega 

dialoga iz leta 2018 Evropskemu 

parlamentu in Svetu do 28. februarja 

2019 poroča o ustreznosti ravni ambicij te 

uredbe. To uredbo bi bilo treba pregledati 

leta 2023 in nato vsaka tri leta, da se oceni 

njeno splošno delovanje. Ta pregled se 

lahko opre tudi na ugotovitve pregledov 

globalnega stanja na podlagi Pariškega 

sporazuma. 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba se uporablja za emisije in 

odvzeme toplogrednih plinov, navedenih v 

oddelku A Priloge I, kot so sporočeni v 

skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 

525/2013, ki nastanejo v kateri koli od 

naslednjih obračunskih kategorij zemljišč 

na ozemljih držav članic v obdobju od leta 

2021 do leta 2030: 

1. Ta uredba se uporablja za emisije in 

odvzeme toplogrednih plinov, navedenih v 

oddelku A Priloge I, kot so sporočeni v 

skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 

525/2013, ki nastanejo v kateri koli od 

naslednjih obračunskih kategorij zemljišč 

na ozemljih držav članic ter v drugih 

obračunskih kategorijah v obdobju od leta 

2021 do leta 2030: 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) pridobljeni lesni proizvodi. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) Referenčna vrednost za 

gospodarjenje z gozdovi je ocena 

povprečnih letnih neto emisij ali 

odvzemov iz gozdnih zemljišč, s katerimi 

se gospodari, na ozemlju države članice v 

obdobjih od leta 2021 do leta 2025 in od 

leta 2026 do leta 2030. 

Obrazložitev 

Opredelitev referenčne vrednosti za gospodarjenje z gozdovi, navedena v členu 8(1), bi 

morala biti navedena v členu 3 skupaj z drugimi opredelitvami pojmov. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 14, da se opredelitve pojmov iz 

odstavka 1 prilagodijo znanstvenemu 

razvoju ali tehničnemu napredku ter 

zagotovi skladnost med temi opredelitvami 

pojmov in kakršnimi koli spremembami 

ustreznih opredelitev pojmov v smernicah 

IPCC za nacionalne evidence toplogrednih 

plinov iz leta 2006 (v nadaljnjem besedilu: 

smernice IPCC). 

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 14, da se opredelitve pojmov iz 

odstavka 1 prilagodijo z namenom 

zagotovitve skladnosti med temi 

opredelitvami pojmov in kakršnimi koli 

spremembami ustreznih opredelitev 

pojmov v smernicah IPCC za nacionalne 

evidence toplogrednih plinov iz leta 2006 

(v nadaljnjem besedilu: smernice IPCC), ki 

jih sprejmejo organi UNFCCC ali 

Pariškega sporazuma. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za obdobje od leta 2021 do leta 2025 in od 

leta 2026 do leta 2030 vsaka država članica 

ob upoštevanju prilagodljivosti iz člena 11 

zagotovi, da emisije ne presegajo 

odvzemov, kar se izračuna kot vsota 

skupnih emisij in odvzemov na njenem 

ozemlju v vseh obračunskih kategorijah 

zemljišč iz člena 2, kakor se obračunajo v 

skladu s to uredbo. 

Za obdobje od leta 2021 do leta 2025 in od 

leta 2026 do leta 2030 vsaka država članica 

ob upoštevanju prilagodljivosti iz člena 11 

zagotovi, da emisije ne presegajo 

odvzemov, kar se izračuna kot vsota 

skupnih emisij in odvzemov na njenem 

ozemlju v vseh obračunskih kategorijah 

zemljišč in drugih kategorijah iz člena 2, 

kakor se obračunajo v skladu s to uredbo. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica pripravi in 

vodi obračune, ki točno prikazujejo emisije 

in odvzeme iz obračunskih kategorij 

1. Vsaka država članica pripravi in 

vodi obračune, ki točno prikazujejo emisije 

in odvzeme iz obračunskih kategorij 
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zemljišč iz člena 2. Države članice 

zagotovijo točnost, popolnost, doslednost, 

primerljivost in transparentnost svojih 

obračunov in drugih podatkov na podlagi 

te uredbe. Države članice emisije označijo 

s pozitivnim znakom (+), odvzeme pa z 

negativnim znakom (–). 

zemljišč in drugih kategorij iz člena 2 v 

skladu s smernicami glede poročanja, ki 

so jih sprejeli organi Okvirne konvencije 

Združenih narodov o spremembi podnebja 

ali Pariške pogodbe za obdobje 2021–

2030. Države članice zagotovijo točnost, 

popolnost, doslednost, primerljivost in 

transparentnost svojih obračunov in drugih 

podatkov na podlagi te uredbe. Države 

članice emisije označijo s pozitivnim 

znakom (+), odvzeme pa z negativnim 

znakom (–). 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice preprečijo dvojno 

štetje emisij ali odvzemov, zlasti z 

obračunavanjem emisij ali odvzemov, ki 

izvirajo iz več kot ene obračunske 

kategorije zemljišč, v eni sami kategoriji. 

2. Države članice preprečijo dvojno 

štetje emisij ali odvzemov, zlasti z 

obračunavanjem emisij ali odvzemov, ki 

izvirajo iz več kot ene obračunske 

kategorije, v eni sami kategoriji. 

Obrazložitev 

Predlagamo, da se pridobljeni lesni proizvodi vključijo kot ločen sklop in obračunska 

kategorija. To bi bilo skladno s smernicami Medvladnega odbora za podnebne spremembe iz 

leta 2006 in prakso poročanja Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. 

V tem primeru je treba spremeniti odstavke 5.1, 5.2 in 5.4. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice v obračune za vsako 

obračunsko kategorijo zemljišč vključijo 

vse spremembe zalog ogljika v skladiščih 

ogljika iz oddelka B Priloge I. Države 

članice se lahko odločijo, da v obračune ne 

vključijo sprememb zalog ogljika za 

skladišča ogljika, kadar skladišče ogljika ni 

4. Države članice v obračune za vsako 

obračunsko kategorijo vključijo vse 

spremembe zalog ogljika v skladiščih 

ogljika iz oddelka B Priloge I. Države 

članice se lahko odločijo, da v obračune ne 

vključijo sprememb zalog ogljika za 

skladišča ogljika, kadar skladišče ogljika ni 
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vir, razen za nadzemno biomaso in 

pridobljene lesne proizvode na gozdnih 

zemljiščih, s katerimi se gospodari. 

vir, razen za nadzemno biomaso in 

pridobljene lesne proizvode na gozdnih 

zemljiščih, s katerimi se gospodari. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 14 za spremembo Priloge I, da se 

odrazijo spremembe smernic IPCC. 

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 14 za spremembo Priloge I, da se 

odrazijo spremembe smernic IPCC, kot so 

jih sprejeli organi UNFCCC ali Pariškega 

sporazuma. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice obračunajo emisije 

in odvzeme iz njivskih površin, s katerimi 

se gospodari, ki se izračunajo kot emisije 

in odvzemi v obdobjih od leta 2021 do leta 

2025 in od leta 2026 do leta 2030, od 

katerih se odšteje petkratna vrednost 

povprečnih letnih emisij in odvzemov 

države članice iz njivskih površin, s 

katerimi se gospodari, v izhodiščnem 

obdobju 2005–2007. 

1. Države članice obračunajo emisije 

in odvzeme iz njivskih površin, s katerimi 

se gospodari, ki se izračunajo kot emisije 

in odvzemi v obdobjih od leta 2021 do leta 

2025 in od leta 2026 do leta 2030, od 

katerih se odšteje petkratna vrednost 

povprečnih letnih emisij in odvzemov 

države članice iz njivskih površin, s 

katerimi se gospodari, v izhodiščnem 

obdobju ali izhodiščnem letu, določenem v 

okviru UNFCCC. Izbira računovodske 

referenčne vrednosti se sporoči Evropski 

komisiji do 31. decembra 2018. Države 

članice lahko odpravijo kmetijsko-

okoljske ukrepe, ki so jih uvedle v 

izhodiščnem obdobju. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice obračunajo emisije 

in odvzeme iz travinja, s katerim se 

gospodari, ki se izračunajo kot emisije in 

odvzemi v obdobjih od leta 2021 do leta 

2025 in od leta 2026 do leta 2030, od 

katerih se odšteje petkratna vrednost 

povprečnih letnih emisij in odvzemov 

države članice iz travinja, s katerim se 

gospodari, v izhodiščnem obdobju 2005–

2007. 

2. Države članice obračunajo emisije 

in odvzeme iz travinja, s katerim se 

gospodari, ki se izračunajo kot emisije in 

odvzemi v obdobjih od leta 2021 do leta 

2025 in od leta 2026 do leta 2030, od 

katerih se odšteje petkratna vrednost 

povprečnih letnih emisij in odvzemov 

države članice iz travinja, s katerim se 

gospodari, v izhodiščnem obdobju ali 

izhodiščnem letu, določenem v okviru 

UNFCCC. Izbira računovodske 

referenčne vrednosti se sporoči Evropski 

komisiji do 31. decembra 2018. Države 

članice lahko odpravijo kmetijsko-

okoljske ukrepe, ki so jih uvedle v 

izhodiščnem obdobju. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Če so kmetijsko-okoljski ukrepi 

vključeni v izhodiščno obdobje, kot je 

navedeno v odstavkih 1 in 2, lahko države 

članice vključijo ukrepe, kot so: 

 –  ukrepi za podnebne spremembe in 

varstvo podnebja, 

 –  spodbujanje biološke in genske 

raznovrstnosti, 

 –  spodbujanje rodovitnosti tal ter 

 –  ukrepi za zaščito vode. 

Obrazložitev 

Uredba ne bi smela kaznovati držav članic, ki so že izvedle številne kmetijsko-okoljske ukrepe 

v skladu s programi skupne kmetijske politike. Te države članice bi morale imeti korist od 

svoje uspešnosti v tem obdobju. Pri izračunu njihovih emisij in odvzemov v izhodiščnem 

obdobju bi bilo treba upoštevati že izvedene kmetijsko-okoljske ukrepe. 
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Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice, ki so se odločile v 

zaveze iz člena 2 vključiti mokrišča, s 

katerimi se gospodari, obračunajo emisije 

in odvzeme iz mokrišč, s katerimi se 

gospodari, ki se izračunajo kot emisije in 

odvzemi v obdobjih od leta 2021 do leta 

2025 in/ali od leta 2026 do leta 2030, od 

katerih se odšteje petkratna vrednost 

povprečnih letnih emisij in odvzemov 

države članice iz mokrišč, s katerimi se 

gospodari, v izhodiščnem obdobju 2005–

2007. 

4. Države članice, ki so se odločile v 

zaveze iz člena 2 vključiti mokrišča, s 

katerimi se gospodari, obračunajo emisije 

in odvzeme iz mokrišč, s katerimi se 

gospodari, ki se izračunajo kot emisije in 

odvzemi v obdobjih od leta 2021 do leta 

2025 in/ali od leta 2026 do leta 2030, od 

katerih se odšteje petkratna vrednost 

povprečnih letnih emisij in odvzemov 

države članice iz mokrišč, s katerimi se 

gospodari, v izhodiščnem obdobju ali 

izhodiščnem letu, določenem v okviru 

UNFCCC. Izbira računovodske 

referenčne vrednosti se sporoči Evropski 

komisiji do 31. decembra 2018. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice obračunajo emisije 

in odvzeme iz gozdnih zemljišč, s katerimi 

se gospodari, ki se izračunajo kot emisije 

in odvzemi v obdobjih od leta 2021 do leta 

2025 in od leta 2026 do leta 2030, od 

katerih se odšteje petkratna vrednost 

referenčne vrednosti za gospodarjenje z 

gozdovi. Referenčna vrednost za 

gospodarjenje z gozdovi je ocena 

povprečnih letnih neto emisij ali 

odvzemov iz gozdnih zemljišč, s katerimi 

se gospodari, na ozemlju države članice v 

obdobjih od leta 2021 do leta 2025 in od 

leta 2026 do leta 2030. 

1. Države članice obračunajo emisije 

in odvzeme iz gozdnih zemljišč, s katerimi 

se gospodari, ki se izračunajo kot emisije 

in odvzemi v obdobjih od leta 2021 do leta 

2025 in od leta 2026 do leta 2030, od 

katerih se odšteje petkratna vrednost 

referenčne vrednosti za gospodarjenje z 

gozdovi. 

Obrazložitev 

Opredelitev referenčne vrednosti za gospodarjenje z gozdovi, navedena v členu 8(1), bi 
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morala biti navedena v členu 3 skupaj z drugimi opredelitvami pojmov. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je rezultat izračuna iz odstavka 

1 glede na referenčno vrednost za 

gospodarjenje z gozdovi negativen, država 

članica v svoje obračune za gozdna 

zemljišča, s katerimi se gospodari, vključi 

skupne neto odvzeme največ ekvivalenta 

3,5 % emisij države članice v izhodiščnem 

letu ali obdobju, kot je določeno v Prilogi 

III, pomnoženih s pet. 

črtano 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo novo referenčno 

vrednost za gospodarjenje z gozdovi na 

podlagi meril iz oddelka A Priloge IV. 

Komisiji predložijo nacionalni načrt za 

obračunavanje na področju gozdarstva, 

vključno z referenčno vrednostjo za 

gospodarjenje z gozdovi, do 31. decembra 

2018 za obdobje 2021–2025 in do 30. 

junija 2023 za obdobje 2026–2030. 

Države članice določijo novo referenčno 

vrednost za gospodarjenje z gozdovi na 

podlagi meril iz oddelka A Priloge IV. 

Komisiji predložijo nacionalno poročilo o 

obračunavanju na področju gozdarstva, 

vključno z referenčno vrednostjo za 

gospodarjenje z gozdovi, do 31. decembra 

2018 za obdobje 2021–2025 in do 30. 

junija 2023 za obdobje 2026–2030. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nacionalni načrt za obračunavanje na 

področju gozdarstva vsebuje vse elemente 

iz oddelka B Priloge IV in vključuje novo 

Nacionalno poročilo o obračunavanju na 

področju gozdarstva vsebuje vse elemente 

iz oddelka B Priloge IV in vključuje novo 
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predlagano referenčno vrednost za 

gospodarjenje z gozdovi, ki temelji na 

nadaljevanju sedanjih praks in 

intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi, 

dokumentiranih v obdobju 1990–2009 na 

vrsto gozda in starostni razred 

nacionalnih gozdov, izraženo v tonah 

ekvivalenta CO2 na leto. 

predlagano referenčno vrednost za 

gospodarjenje z gozdovi, ki temelji na 

nadaljevanju aktivnih, trajnostnih praks 

gospodarjenja z gozdovi v skladu z 

najboljšimi dostopnimi podatki ter 

sprejetimi nacionalnimi politikami in 

programi na področju gozdarstva, 

izraženo v tonah ekvivalenta CO2 na leto, 

ter na veljavnih politikah in ukrepih držav 

članic za trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi. Temelji tudi na načelih 

trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in 

nacionalnih strategijah, ki jih na tem 

področju objavijo države članice do 

predložitve referenčne vrednosti za 

gospodarjenje z gozdovi, in na 

dolgoročnih analizah, ki se nanašajo na 

doseganje cilja, opredeljenega v členu 4.1 

Pariškega sporazuma, tj. doseči 

ravnovesje med emisijami toplogrednih 

plinov iz antropogenih virov in njihovim 

odstranjevanjem v ponorih v drugi 

polovici tega stoletja. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nacionalni načrt za obračunavanje na 

področju gozdarstva se objavi in je 

predmet javnega posvetovanja. 

Nacionalno poročilo o obračunavanju na 

področju gozdarstva se objavi in je 

predmet javnega posvetovanja. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice izkažejo skladnost 

med metodami in podatki, ki se uporabijo 

za določitev referenčne vrednosti za 

gospodarjenje z gozdovi v nacionalnem 

načrtu za obračunavanje na področju 

4. Države članice izkažejo skladnost 

med metodami in podatki, ki se uporabijo 

za določitev referenčne vrednosti za 

gospodarjenje z gozdovi v nacionalnem 

poročilu o obračunavanju na področju 
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gozdarstva, in tistimi, ki se uporabljajo pri 

poročanju o gozdnih zemljiščih, s katerimi 

se gospodari. Država članica najpozneje ob 

koncu obdobja od leta 2021 do leta 2025 

ali od leta 2026 do leta 2030 Komisiji 

predloži tehnični popravek svoje 

referenčne vrednosti, če je to potrebno za 

zagotovitev skladnosti. 

gozdarstva, in tistimi, ki se uporabljajo pri 

poročanju o gozdnih zemljiščih, s katerimi 

se gospodari. Država članica najpozneje ob 

koncu obdobja od leta 2021 do leta 2025 

ali od leta 2026 do leta 2030 Komisiji 

predloži tehnični popravek svoje 

referenčne vrednosti, če je to potrebno za 

zagotovitev skladnosti. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija pregleda nacionalne 

načrte za obračunavanje na področju 

gozdarstva in tehnične popravke ter oceni, 

v kolikšni meri so bile predlagane nove ali 

popravljene referenčne vrednosti za 

gospodarjenje z gozdovi določene v skladu 

z načeli in zahtevami iz odstavkov (3) in 

(4) ter iz člena 5(1). V obsegu, ki je 

potreben za zagotovitev skladnosti z načeli 

in zahtevami iz odstavkov (3) in (4) ter iz 

člena 5(1), lahko Komisija ponovno 

izračuna predlagane nove ali popravljene 

referenčne vrednosti za gospodarjenje z 

gozdovi. 

5. Kot je navedeno v Prilogi 4, 

Komisija podpre tehnično oceno 

nacionalnega poročila o obračunavanju 
na področju gozdarstva, ki ga predloži 

država članica, in morebitnih tehničnih 

popravkov ali prilagoditev, da bi se 

ocenilo, v kolikšni meri so bile predlagane 

nove ali popravljene referenčne vrednosti 

za gospodarjenje z gozdovi določene v 

skladu z načeli in zahtevami iz odstavkov 3 

in 4 ter iz člena 5(1). Komisija državam 

članicam zagotovi tehnična priporočila in 

pripravi zbirno poročilo. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 14 za spremembo Priloge 

II glede na pregled, opravljen na podlagi 

odstavka (5), da se posodobijo referenčne 

vrednosti držav članic za gospodarjenje z 

gozdovi, ki temeljijo na predloženih 

nacionalnih načrtih za obračunavanje na 

področju gozdarstva ali tehničnih 

popravkih in kakršnih koli ponovnih 

6. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 14 za spremembo Priloge 

II glede na tehnično oceno, opravljeno na 

podlagi odstavka 5, da se posodobijo 

referenčne vrednosti držav članic za 

gospodarjenje z gozdovi, ki temeljijo na 

predloženih nacionalnih poročilih o 

obračunavanju na področju gozdarstva ali 

tehničnih popravkih in kakršnih koli 
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izračunih v okviru pregleda. Do začetka 

veljavnosti delegiranega akta se za 

obdobje 2021–2025 in/ali 2026–2030 še 

naprej uporabljajo referenčne vrednosti 

države članice za gospodarjenje z gozdovi, 

kot so določene v Prilogi II. 

ponovnih izračunih, ki jih opravi država 

članica v okviru tehnične ocene. Če 

država članica ne posodobi svoje 
referenčne vrednosti za gospodarjenje z 

gozdovi, se za obdobje 2021–2025 in/ali 

2026–2030 še naprej uporablja vrednost iz 

Priloge II. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice v obračunih v skladu s 

členom 6(1) in členom 8(1) v zvezi s 

pridobljenimi lesnimi proizvodi izkažejo 

emisije in odvzeme, ki so posledica 

sprememb zalog pridobljenih lesnih 

proizvodov iz naslednjih kategorij, in sicer 

z uporabo funkcije razkroja prvega reda, 

metodologij in privzete vrednosti 

razpolovnih dob iz Priloge V: 

Države članice izkažejo emisije in 

odvzeme, ki so posledica sprememb zalog 

pridobljenih lesnih proizvodov iz 

naslednjih kategorij, in sicer z uporabo 

funkcije razkroja prvega reda, metodologij 

in privzete vrednosti razpolovnih dob iz 

Priloge V: 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice obračunajo emisije in 

odvzeme, ki so posledica sprememb zalog 

pridobljenih lesnih proizvodov, kot skupne 

emisije in odvzeme za vsako posamezno 

leto v obdobju od leta 2021 do leta 2025 in 

od leta 2026 do leta 2030. 

Obrazložitev 

Pridobljeni lesni proizvodi so dejansko posledica dejavnosti, ki jo izvaja človek, zato bi jih 

obračunavali na podoben način kot pogozdena zemljišča. To pomeni, da bi bile dejanske 

spremembe zalog ogljika, povezane s pridobljenimi lesnimi proizvodi, vključene v 

obračunavanje.  
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Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija do 31. decembra 2019 sprejme 

delegirani akt v skladu s členom 14 za 

posodobitev kategorij zalog pridobljenih 

lesnih proizvodov z dodatnimi proizvodi, 

kot so trajnostni inovativni proizvodi, 

temelječi na biomasi, ki imajo pozitiven 

učinek substitucije ter privzete vrednosti 

razpolovnih dob iz Priloge V. 

Obrazložitev 

Da bi pri obračunavanju za sektor LULUCF bolje upoštevala shranjevanje ogljika prihodnjih 

inovativnih in trajnostnih ekoloških proizvodov, bi morala Komisija za zalogo pridobljenih 

lesnih proizvodov predlagati dodatne kategorije. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 14 za pregled zahtev glede 

metodologije in informacij iz Priloge VI, 

da se odrazijo spremembe smernic IPCC. 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 14 za pregled zahtev glede 

metodologije in informacij iz Priloge VI, 

da se odrazijo spremembe smernic IPCC, 

ki so jih sprejeli organi UNFCCC ali 

Pariškega sporazuma. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če skupne emisije v državi članici 

presegajo odvzeme in je navedena država 

članica črtala dodeljene letne emisije na 

1. Če skupne emisije v državi članici 

presegajo odvzeme in se je navedena 

država članica odločila, da črta dodeljene 
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podlagi Uredbe [ ] o zavezujočem letnem 

zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 

državah članicah v obdobju 2021–2030, se 

ta količina upošteva pri tem, ali država 

članica izpolnjuje svoje zaveze v skladu s 

členom 4. 

letne emisije na podlagi Uredbe 

(EU) št. .../... o zavezujočem letnem 

zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 

državah članicah v obdobju 2021–2030, 

kar je ena od možnosti za prilagodljivost, 
se ta količina upošteva pri tem, ali država 

članica izpolnjuje svoje zaveze v skladu s 

členom 4. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 

aktov iz členov 3, 5, 8, 10 in 13 se Komisiji 

podeli za nedoločen čas od [datum začetka 

veljavnosti]. 

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 

aktov iz členov 3, 5, 8, 9, 10 in 13 se 

Komisiji podeli za nedoločen čas od 

[datum začetka veljavnosti]. 

Obrazložitev 

Uskladitev člena s predlogom spremembe člena 9. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do 28. februarja 2024, nato pa 

vsakih pet let Evropskemu parlamentu in 

Svetu poroča o izvajanju te uredbe ter 

njenem prispevku k izpolnjevanju cilja 

zmanjšanja celotnih emisij toplogrednih 

plinov EU do leta 2030 in ciljev Pariškega 

sporazuma ter po potrebi poda predloge. 

Komisija zaradi spodbujevalnega dialoga 

iz leta 2018 Evropskemu parlamentu in 

Svetu do 28. februarja 2019 poroča o 

ustreznosti ravni ambicij te uredbe. 

Komisija do 28. februarja 2023, nato pa 

vsake tri leta, Evropskemu parlamentu in 

Svetu poroča o izvajanju te uredbe ter 

njenem prispevku k izpolnjevanju cilja 

zmanjšanja celotnih emisij toplogrednih 

plinov EU do leta 2030 in ciljev Pariškega 

sporazuma, da bi zagotovila skladnost 

navedene uredbe z ustreznimi sklepi, ki jih 

sprejmejo organi UNFCCC ali Pariškega 

sporazuma, ter poda predloge. 
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Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Priloga I – točka B – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) za pogozdena zemljišča in gozdna 

zemljišča, s katerimi se gospodari: 

pridobljeni lesni proizvodi. 

(f) pridelani leseni proizvodi iz 

pogozdenih zemljišč in gozdnih zemljišč, s 

katerimi se gospodari. 

Obrazložitev 

Predlaga se vključitev pridobljenih lesnih proizvodov kot ločene kategorije, da bi bili ti 

proizvodi izključeni iz referenčnih vrednosti za gospodarjenje z gozdovi, zato je potrebna 

ustrezna prilagoditev besedila. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Priloga II – preglednica 2 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Referenčne vrednosti držav članic za 

gospodarjenje z gozdovi, vključno s 

pridobljenimi lesnimi proizvodi 

Referenčne vrednosti držav članic za 

gospodarjenje z gozdovi 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Priloga IV – del A – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) referenčne vrednosti zagotovijo 

zanesljivo in verodostojno obračunavanje, 

da se zagotovi, da se emisije in odvzemi 

zaradi rabe biomase ustrezno obračunajo; 

(c) referenčne vrednosti bi morale 

zagotoviti zanesljivo in verodostojno 

obračunavanje, da se zagotovi, da se 

emisije in odvzemi iz gozdnih zemljišč, s 

katerimi se gospodari, ustrezno 

obračunajo, ter da so emisije in odvzemi 

uravnoteženi; 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 
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Priloga IV – del A – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) referenčne vrednosti vključujejo 

skladišče ogljika v pridobljenih lesnih 

proizvodih, kar omogoča primerjavo med 

predpostavko takojšnje oksidacije in 

uporabo funkcije razkroja prvega reda in 

vrednosti razpolovnih dob; 

črtano 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Priloga IV – del A – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) referenčne vrednosti upoštevajo 

cilje prispevanja k ohranjanju biotske 

raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih 

virov, kot so določeni v strategiji EU za 

gozdove, nacionalnih gozdarskih politikah 

držav članic in strategiji EU za biotsko 

raznovrstnost; 

(e) referenčne vrednosti upoštevajo 

cilje prispevanja k ohranjanju biotske 

raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih 

virov za proizvodnjo energije in za druge 

namene, povezane z nadomeščanjem 

fosilnih materialov, kot so določeni v 

strategiji Unije za gozdove, nacionalnih 

gozdarskih programih in politikah držav 

članic in strategijah Unije za 

biogospodarstvo in biotsko raznovrstnost; 

država članica, ki je nedavno vzpostavila 

ali želi vzpostaviti novo politiko 

gospodarjenja z gozdovi in izkoriščanja 

virov, s katero se bo povečala sečnja lesa, 

ne bi smela biti kaznovana z bremepisi na 

podlagi te uredbe, pod pogojem, da je ta 

politika proaktivna in trajnostna ter 

dolgoročno ne povzroča zmanjšanja 

zmogljivosti odvzema gozdov te države 

članice. 
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Predlog uredbe 

Priloga IV – del A – odstavek 1 – točka g 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) referenčne vrednosti so skladne z 

evidenco toplogrednih plinov in ustreznimi 

preteklimi podatki ter temeljijo na 

transparentnih, popolnih, usklajenih, 

primerljivih in točnih informacijah. Zlasti 

je model, uporabljen za oblikovanje 

referenčnih vrednosti, sposoben 

reprodukcije preteklih podatkov iz 

nacionalnih evidenc toplogrednih plinov. 

(g) referenčne vrednosti so skladne z 

evidenco toplogrednih plinov in ustreznimi 

preteklimi podatki ter temeljijo na 

transparentnih, popolnih, usklajenih, 

primerljivih in točnih informacijah. 

Nacionalne evidence toplogrednih plinov 

se uskladijo z ustreznimi odločitvami, ki 

jih sprejmejo organi Okvirne konvencije 

Združenih narodov o spremembi podnebja 

ali Pariške pogodbe. Zlasti je model, 

uporabljen za oblikovanje referenčnih 

vrednosti, sposoben reprodukcije preteklih 

podatkov iz nacionalnih evidenc 

toplogrednih plinov. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Priloga IV – del B – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Elementi nacionalnih načrtov za 

obračunavanje na področju gozdarstva 

B. Elementi nacionalnih poročil o 

obračunavanju na področju gozdarstva 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Priloga IV – del B – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nacionalni načrti za obračunavanje na 

področju gozdarstva, predloženi na podlagi 

člena 8 te uredbe, vsebujejo naslednje 

elemente: 

Nacionalna poročila o obračunavanju na 

področju gozdarstva, predložena na 

podlagi člena 8 te uredbe, vsebujejo 

naslednje elemente: 
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Predlog uredbe 

Priloga IV – del B – odstavek 1 – točka f – točka 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) emisije in odvzemi iz gozdov in 

pridobljenih lesnih proizvodov, kakor so 

prikazani v evidencah toplogrednih plinov 

in ustreznih preteklih podatkih; 

(2) emisije in odvzemi iz gozdov, 

kakor so prikazani v evidencah 

toplogrednih plinov in ustreznih preteklih 

podatkih; 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Priloga IV – del B – odstavek 1 – točka f – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) značilnosti gozdov, vključno s 

strukturo starostnih razredov gozdov, 

povečanji in pogostostjo rotacije ter 

drugimi informacijami o ustaljenih 

dejavnostih gospodarjenja z gozdovi; 

(3) značilnosti gozdov, vključno s 

strukturo starostnih razredov gozdov, 

povečanji in pogostostjo rotacije ter 

drugimi ustreznimi informacijami o 

dejavnostih gospodarjenja z gozdovi; 

 

 

 

 

 



 

AD\1126397SL.docx 31/32 PE597.534v02-00 

 SL 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Naslov Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe 

zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in 

energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij 

toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih 

informacij v zvezi s podnebnimi spremembami 

Referenčni dokumenti COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD) 

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

ENVI 

12.9.2016 
   

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

AGRI 

12.9.2016 

Pripravljavec/-ka mnenja 

       Datum imenovanja 

Elisabeth Köstinger 

30.8.2016 

Obravnava v odboru 5.12.2016    

Datum sprejetja 30.5.2017    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

20 

13 

3 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, 

Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De 

Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard 

Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, 

Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław 

Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, 

Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Marco Zullo 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Christofer Fjellner 

 



 

PE597.534v02-00 32/32 AD\1126397SL.docx 

SL 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

20 + 

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, 

Elisabeth Köstinger, Marijana Petir 

ECR Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk 

ALDE Jan Huitema, Ulrike Müller, Hannu Takkula 

ENL Edouard Ferrand, Philippe Loiseau 

 

13 - 

S&D Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, 

Marc Tarabella 

ALDE Ivan Jakovčić 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez 

Verts/ALE Martin Häusling, Bronis Ropė  

EFDD John Stuart Agnew, Marco Zullo  

 

3 0 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro  

GUE/NGL Matt Carthy 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 


