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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska podnebna pravila so osrednji zakonodajni akt evropskega zelenega dogovora, in 
poleg uresničevanja cilja podnebne nevtralnosti bi morala pomagati tudi spodbujati rast in 
zaposlovanje v vsej EU. Obenem mora biti prehod na podnebno nevtralnost potekati pravično 
in vključujoče.

Za prehransko varnost v EU in na svetu je strateško pomembno kmetijstvo, a ta sektor je tudi 
najbolj izpostavljen posledicam podnebnih sprememb. Zato bi morali s podnebnimi pravili 
EU oblikovati okvir za ustrezne institucije EU in države članice, s katerim bi olajšali 
prilagajanje, odpornost in takšen razvoj z nizkimi emisijami toplogrednih plinov, da ne bo 
ogrožena pridelava hrane, kar je skladno s členom 2.1.b Pariškega sporazuma. V tem členu je 
poudarjeno, da nam je potreben celostni pristop k podnebnemu ukrepanju in pridelavi hrane, 
pri čemer bo zajeto prilagajanje, odpornost in blažitev.

Kmetijstvo in gozdarstvo sta tako edini panogi, ki sta hkrati proizvajalca emisij kot tudi ponor 
ogljika, zato ju moramo obravnavati kot pomemben dejavnik. V obeh sektorjih so potrebne 
obsežne raziskave in razvoj, da bomo dodobra izkoristili potencial tehnoloških inovacij. 
Veliko raziskav in razvoja je potrebno tako v poljedelstvu kot živinoreji, na primer žlahtnjenje 
rastlin za nove in odpornejše kulture, trave, ki bodo vezale več ogljika, ter vrednotenje 
bioplina in biomase. Izboljšati je treba postopke za merjenje emisij toplogrednih plinov. 

Izredno pomembne bodo negativne emisije oziroma odvzemi. Na trgih ogljika se odvzemi in 
zmanjšanja zaenkrat obravnavajo enako, vendar bi morali za tono ogljika, odvzetega iz 
ozračja, postaviti drugačno ceno kot za tono ogljika, ki se v ozračje sploh ne bi sprostil. Da bi 
spodbudili razvoj odvzemov, bi morala Komisija razmisliti o možnosti, da bi na evropskem in 
svetovnih trgih ogljika ločeno trgovali z odvzemi ali negativnimi emisijami. Trgovanje z 
negativnimi emisijami bi lahko pomagalo ustvariti precejšnja podnebna finančna sredstva.

Prav tako je treba v EU spodbujati in krepiti podnebno učinkovito proizvodnjo, tudi v 
kmetijstvu. Certificiranje tretjih strani bi bilo pragmatičen pristop k tej kompleksni 
problematiki in bi pomagalo prepoznavati dodatna prizadevanja akterjev za zmanjšanje emisij 
CO2 pri trajnostni pridelavi hrane, na primer med kmeti in zadrugami. Na ta način bi tudi 
zagotovili, da bi vse države članice uporabljale iste standarde. 

Mnenje vsebuje več predlogov sprememb, s katerimi bi želeli uredbo izboljšati. Z njimi 
želimo predvsem:

• zagotoviti, da bo cilj podnebne nevtralnosti določen za vso Unijo, pa tudi za vsako državo 
članico posebej, saj bi na ta način povečali ambicioznost za vso EU;

• uveljaviti načelo skladnosti politik v vseh pobudah iz evropskega zelenega dogovora; • po 
tem načelu bi se morali elementi, ki jih uredba določa za izračun krivulje podnebne 
nevtralnosti, uporabljati za vse pobude zelenega dogovora;

• poskrbeti, da bi bilo treba te elemente upoštevati tudi pri sprejemanju potrebnih ukrepov na 
ravni Unije in nacionalni ravni, na primer pri določanju, kako porazdeliti zmanjšanja emisij in 
odvzeme med instrumenti politike, ki so ali niso vezani na sistem trgovanja z emisijami; 
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• glede na izredne razmere zaradi covida-19 uvesti obveznost za Komisijo, da bo pri 
oblikovanju krivulje podnebne nevtralnosti upoštevala tudi prehransko varnost in cenovno 
dostopnost;

• zagotoviti, da bodo Unija in države članice kmetom omogočale prilagajanje na negativni 
vpliv podnebnih sprememb ter spodbujale podnebno odpornost in razvoj z nizkimi emisijami 
toplogrednih plinov brez ogrožanja pridelave hrane;

• zagotoviti, da bo morala Komisija po oceni, ali je potreben vmesni cilj za leto 2040, po 
potrebi vložiti zakonodajni predlog, v katerem bo določila ustrezne vrednosti, ki jih je treba 
doseči, in druge potrebne ukrepe;

• uvesti certificiranje tretjih strani, da bi v EU postavili skupni standard za podnebno 
učinkovito proizvodnjo. To bi bil tudi način za nagrajevanje kmetov in zadrug, ki bodo znali z 
manjšim vložkom pridelati več in bodo tako zmanjšali podnebni odtis na proizvod;

• uvesti zahtevo, da je treba poiskati alternative gospodarstvu, ki temelji na fosilnih gorivih. 
Obnovljive materiale, s katerimi bi lahko nadomestili fosilne surovine, bi lahko dajalo krožno 
gospodarstvo na biološki osnovi.

Pripravljavec mnenja je vložil tudi predlog spremembe, naj Komisija krivuljo za doseganje 
podnebne nevtralnosti oblikuje z zakonodajnim predlogom, ne z delegiranim aktom. Na ta 
način bo namreč obravnavala bistvene elemente uredbe, kar pa se ne sme izvajati s 
prenesenim pooblastilom za delegirane akte. 

Poleg tega sodi, da je pomembno izbrati dobre poslovne zamisli in zasnovati načrte v 
sodelovanju s prihodnjimi podjetniki, ki bodo skušali vstopiti na nove trge. Na regionalni 
ravni bi bilo treba torej vzpostaviti podporno mrežo za zagonska podjetja in jim ponuditi 
ustrezno prilagojene tečaje in usposabljanje ter svetovanje.

Pripravljavec mnenja zaradi časovne omejitve pri izdelavi tega mnenja ni imel priložnosti 
sodelovati z drugimi političnimi skupinami ali deležniki, zato bodo vse pripombe dobrodošle 
in jih bo upošteval pri pripravi sporazumnih predlogov sprememb. 

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 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“19 določila novo 
strategijo za rast, katere cilj je preobraziti 
Unijo v pravično in uspešno družbo s 
sodobnim, konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom, ki v letu 
2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij 
toplogrednih plinov in v katerem bo rast 
ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi 
zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni 
kapital Unije ter zaščititi zdravje in 
dobrobit državljanov pred nevarnostmi, ki 
izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. Hkrati mora biti ta prehod 
pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen.

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“19 določila novo 
strategijo za rast, katere cilj je preobraziti 
Unijo v pravično in uspešno družbo s 
sodobnim, konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom, ki v letu 
2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij 
toplogrednih plinov in v katerem bo rast 
ločena od rabe virov. Evropska podnebna 
pravila so osrednji zakonodajni akt 
evropskega zelenega dogovora, zato bi 
morala spodbujati trajnostno rast in 
zaposlovanje v vsej Uniji, obenem pa 
pomagati doseči zastavljeni cilj podnebne 
nevtralnosti. Namen nove strategije za 
rast je tudi zavarovati, ohraniti in okrepiti 
naravni kapital Unije ter zaščititi zdravje in 
dobrobit državljanov pred nevarnostmi, ki 
izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. Hkrati mora biti ta prehod 
pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen, zlasti ne na 
podeželskih, oddaljenih in mestnih 
območjih.

__________________ __________________
19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM (2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM (2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC) o 
posledicah globalnega segrevanja za 1,5 °C 
nad predindustrijsko raven in povezanem 
globalnem poteku emisij toplogrednih 
plinov20 je trdna znanstvena podlaga za boj 
proti podnebnim spremembam in kaže na 

(2) Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC) o 
posledicah globalnega segrevanja za 1,5 °C 
nad predindustrijsko raven in povezanem 
globalnem poteku emisij toplogrednih 
plinov20 je trdna znanstvena podlaga za boj 
proti podnebnim spremembam in kaže na 
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potrebo po okrepitvi podnebnih ukrepov. 
Potrjuje, da je nujno treba zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in omejiti 
podnebne spremembe na 1,5 °C, da bi se 
zlasti zmanjšala verjetnost ekstremnih 
vremenskih pojavov. V globalnem poročilu 
o oceni za leto 201921, ki ga je pripravila 
Medvladna platforma za biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve 
(IPBES), je bilo ugotovljeno svetovno 
upadanje biotske raznovrstnosti, pri čemer 
so podnebne spremembe tretje 
najpomembnejše gonilo izgube biotske 
raznovrstnosti22.

potrebo po okrepitvi podnebnih ukrepov. 
Potrjuje, da je nujno treba zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov in omejiti 
podnebne spremembe na 1,5 °C, da bi se 
zlasti zmanjšala verjetnost ekstremnih 
vremenskih pojavov. V globalnem poročilu 
o oceni za leto 201921, ki ga je pripravila 
Medvladna platforma za biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve 
(IPBES), je poudarjeno, da bo trajnostna 
uporaba narave bistvena za prilagajanje 
nevarnemu antropogenemu vmešavanju v 
podnebni sistem, in je bilo ugotovljeno 
svetovno upadanje biotske raznovrstnosti, 
pri čemer so podnebne spremembe tretje 
najpomembnejše gonilo izgube biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globalno segrevanje za 1,5° 
C: Posebno poročilo Medvladnega panela 
za podnebne spremembe o posledicah 
globalnega segrevanja za 1,5° C nad 
predindustrijsko raven in povezanem 
globalnem poteku emisij toplogrednih 
plinov v okviru okrepitve globalnega 
odziva na podnebne spremembe, 
trajnostnega razvoja in prizadevanj za 
odpravo revščine (Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, in T. Waterfield (ur.)].

20 IPCC, 2018: Globalno segrevanje za 1,5° 
C: Posebno poročilo Medvladnega panela 
za podnebne spremembe o posledicah 
globalnega segrevanja za 1,5° C nad 
predindustrijsko raven in povezanem 
globalnem poteku emisij toplogrednih 
plinov v okviru okrepitve globalnega 
odziva na podnebne spremembe, 
trajnostnega razvoja in prizadevanj za 
odpravo revščine (Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty) [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, in T. Waterfield (ur.)].

21 IPBES 2019: Globalna ocena biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev.

21 IPBES, 2019: Globalna ocena biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev.

22 Poročilo Evropske agencije za okolje z 
naslovom „Evropsko okolje – stanje in 
obeti za leto 2020“ (The European 

22 Poročilo Evropske agencije za okolje z 
naslovom „Evropsko okolje – stanje in 
obeti za leto 2020“ (The European 
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environment – state and outlook 2020) 
(Luxembourg: Urad za publikacije 
Evropske unije, 2019).

environment – state and outlook 2020) 
(Luxembourg: Urad za publikacije 
Evropske unije, 2019).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
ustvarjanju delovnih mest in rasti ter 
doseganju ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj in k pravičnemu ter 
stroškovno učinkovitemu doseganju cilja 
glede temperature iz Pariškega sporazuma 
o podnebnih spremembah iz leta 2015 po 
21. zasedanju Konference pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest 
in rasti ter doseganju ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj in k 
zagotovitvi pravičnega ter stroškovno 
učinkovitega prehoda k cilju glede 
temperature iz Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah iz leta 2015 po 
21. zasedanju Konference pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V Pariškem sporazumu je določen 
dolgoročni cilj, da se dvig globalne 
temperature omeji na precej pod 2 °C nad 
predindustrijsko raven in se nadaljujejo 
prizadevanja, da dvig temperature ne bi 
presegel 1,5 °C nad predindustrijsko 
raven23, poudarjen je pomen prilagajanja 
negativnim vplivom podnebnih 
sprememb24 in usklajevanja finančnih 
tokov s potekom zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov in z razvojem, 
odpornim na podnebne spremembe25.

(4) V Pariškem sporazumu je določen 
dolgoročni cilj, da se dvig globalne 
temperature omeji na precej pod 2 °C nad 
predindustrijsko raven in se nadaljujejo 
prizadevanja, da dvig temperature ne bi 
presegel 1,5 °C nad predindustrijsko 
ravnjo23, poudarjen je pomen prilagajanja 
negativnim vplivom podnebnih 
sprememb24, spodbujanja podnebne 
odpornosti in razvoja z nizkimi emisijami 
toplogrednih plinov, tako da bi se učvrstile 
odpornost, pridelava hrane, ter 
prehranska varnost, pa tudi pomen 
usklajevanja finančnih tokov s potekom 
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zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in 
z razvojem, odpornim na podnebne 
spremembe25.

__________________ __________________
23 Člen 2.1.a Pariškega sporazuma. 23 Člen 2.1.a Pariškega sporazuma.
24 Člen 2.1.b Pariškega sporazuma. 24 Člen 2.1.b Pariškega sporazuma.
25 Člen 2.1.c Pariškega sporazuma. 25 Člen 2.1.c Pariškega sporazuma.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Cilj podnebnih ukrepov Unije in 
držav članic je v okviru agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in doseganja 
ciljev Pariškega sporazuma zaščititi ljudi in 
planet, dobrobit, blaginjo, zdravje, 
prehranske sisteme ter celovitost 
ekosistemov in biotske raznovrstnosti pred 
grožnjo podnebnih sprememb, doseči čim 
večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter krepiti odpornost in zmanjšati 
ranljivost družbe zaradi podnebnih 
sprememb.

(5) Cilj podnebnih ukrepov Unije in 
držav članic je v okviru agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in doseganja 
ciljev Pariškega sporazuma zaščititi ljudi in 
planet, dobrobit, blaginjo, zdravje, 
kmetijstvo in prehranske sisteme v Uniji, 
podeželska območja, gozdarstvo ter 
celovitost ekosistemov in biotske 
raznovrstnosti pred grožnjo podnebnih 
sprememb, doseči čim večjo blaginjo v 
okviru zmogljivosti planeta ter krepiti 
odpornost in zmanjšati ranljivost družbe 
zaradi podnebnih sprememb. Kmetijski in 
gozdarski sektor z ustrezno finančno in 
tehnološko podporo tvorita sestavni del 
rešitve, ki bo omogočila uresničitev ciljev 
Unije, zlasti na podlagi njune zmogljivosti 
odstranjevanja CO2.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 

(6) Vsi gospodarski sektorji bi morali 
prispevati k doseganju podnebne 
nevtralnosti in ciljev iz Pariškega 
sporazuma, poseben poudarek pa bi moral 
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toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in 
razvoj so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

biti na zmanjšanju emisij fosilnih virov 
energije. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
širši dostop do tehnoloških inovacij ter 
raziskave in razvoj so prav tako pomembni 
dejavniki za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti. Kmetijstvo in gozdarstvo sta 
edini panogi, ki sta hkrati proizvajalca 
emisij in ponor ogljika, zato ju moramo 
obravnavati kot pomembno gonilo. V 
obeh sektorjih so potrebne obsežne 
raziskave in razvoj, da bomo dodobra 
izkoristili potencial obstoječih rešitev in 
vseh tehnoloških inovacij. Posebno 
pozornost je treba nameniti tudi 
nadomeščanju fosilnih surovin z 
obnovljivimi surovinami in 
biosurovinami, pridobljenimi iz 
gozdarstva in kmetijstva, ter z 
nizkoogljičnimi surovinami. Komisija bi 
morala pripraviti opredelitev naravnih in 
drugih ponorov ogljika.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Komisija bi morala za večjo 
jasnost pripraviti opredelitev naravnih in 
drugih ponorov ogljika.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Poleg tega je Komisija v svojem (8) Poleg tega je Komisija v svojem 
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sporočilu z dne 28. novembra 2018 z 
naslovom „Čist planet za vse: Evropska 
strateška dolgoročna vizija za uspešno, 
sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo“ predstavila vizijo 
za doseganje neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov v Uniji do leta 2050 s 
socialno pravičnim in stroškovno 
učinkovitim prehodom.

sporočilu z dne 28. novembra 2018 z 
naslovom „Čist planet za vse: Evropska 
strateška dolgoročna vizija za uspešno, 
sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo“ predstavila vizijo 
za doseganje neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov v Uniji do leta 2050 s 
socialno pravičnim in stroškovno 
učinkovitim prehodom. Če se bo svetovno 
prebivalstvo do leta 2050 povečalo za 
30 %, bo imel kmetijski sektor ključno 
vlogo, ker bo moral zagotavljati dovolj 
hrane, da bi preprečil morebitno krizo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in je odločena 
prispevati h krepitvi globalnih prizadevanj 
in globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo.

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in je odločena, da 
bo to dosegla na pošten, socialno pravičen 
in vključujoč način ter da bo prispevala k 
povečanju globalnih prizadevanj in 
izboljšanju globalnega odziva na podnebne 
spremembe, pri čemer bo uporabila vsa 
razpoložljiva orodja, vključno s podnebno 
diplomacijo, trgovinsko politiko in 
zunanjimi podnebnimi ukrepi, da bi 
podprla zbiranje sredstev za podnebne 
ukrepe na svetovni ravni za vse sektorje, 
zlasti za blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje v državah v razvoju, ki 
nimajo dostopa do teh finančnih sredstev 
za podnebne ukrepe32a. Da bi preprečila 
pojav uvoženega onesnaževanja in 
izboljšala proizvodne standarde svojih 
trgovinskih partnerjev, Unija prilagaja 
svojo trgovinsko politiko in zagovarja 
svoja načela na večstranskih forumih ter 
jih konkretizira v dvostranskih 
trgovinskih sporazumih, v katerih dostop 
do evropskega trga dosledno pogojuje z 
izboljšanjem proizvodnih standardov v 
vseh sektorjih, zlasti v kmetijstvu.
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__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Evropski parlament je pozval k 
nujnemu prehodu na podnebno nevtralno 
družbo najpozneje do leta 2050 in 
napovedal, da bo ta prehod postal evropska 
zgodba o uspehu33, ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
svet je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
201935 podprl cilj doseganja podnebno 
nevtralne Unije do leta 2050 v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma in ob tem ugotovil, 
da je treba vzpostaviti omogočitveni okvir, 
za prehod pa bodo potrebne znatne javne in 
zasebne naložbe. Poleg tega je Evropski 
svet pozval Komisijo, naj čim prej v letu 
2020 pripravi predlog za dolgoročno 
strategijo Unije, da bi jo Svet lahko sprejel 
in predložili Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o spremembi podnebja.

(11) Evropski parlament je pozval k 
nujnemu prehodu na podnebno nevtralno 
družbo najpozneje do leta 2050 in 
napovedal, da bo ta prehod postal evropska 
zgodba o uspehu33, ter razglasil izredne 
podnebne in okoljske razmere34. Evropski 
svet je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
201935 podprl cilj skupnega doseganja 
podnebno nevtralne Unije do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma in ob 
tem ugotovil, da je treba vzpostaviti 
omogočitveni okvir, za prehod pa bodo 
potrebne znatne javne in zasebne naložbe. 
V prvem četrtletju leta 2020 je Evropo 
prizadela pandemija covida-19, ki je 
povzročila hude družbeno-gospodarske 
posledice in negotovosti glede okrevanja. 
Poleg tega je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj čim prej v letu 2020 pripravi 
predlog za dolgoročno strategijo Unije, da 
bi jo Svet lahko sprejel in predložili 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja.

_________________ _________________
33 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956(RSP)).

33 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956(RSP)).

34 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
28. novembra 2019 o izrednih podnebnih 
in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)).

34 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
28. novembra 2019 o izrednih podnebnih 
in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP)).

35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na 
zasedanju 12. decembra 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev in 
s postopno odpravo uporabe virov fosilnih 
goriv. Vse države članice bi si morale 
skupaj prizadevati za vseevropski cilj 
podnebne nevtralnosti do leta 2050; vsaka 
država članica bi si morala sama zadati 
cilj podnebne nevtralnosti ob podpori 
skupnih ukrepov na ravni Unije. Države 
članice, Evropski parlament, Svet in 
Komisija bi morali sprejeti potrebne ukrepe 
za dosego tega cilja, vključno s preučitvijo 
možnosti ločenega trgovanja in določanja 
cen dobropisov za negativne emisije na 
trgih ogljika. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja. Pomembno je zlasti 
poiskati načine za merjenje in določanje 
točnih kazalnikov za sekvestracijo ogljika 
v tleh, saj je to druga največja (čeprav 
začasna) rezerva ogljika takoj po oceanih. 
Komisija bi morala uporabljati operativna 
sredstva in orodja za nadzor emisij 
toplogrednih plinov, kot je evropski 
program za opazovanje Zemlje 
Copernicus, da bi tako ocenjevala 
napredek in konkretni vpliv sprejetih 
ukrepov na področju podnebnih 
sprememb na okolje.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Unija bi morala neprekinjeno 
zagotavljati ustrezna proračunska 
sredstva prek takojšnjih in dolgoročnih 
namenskih sektorskih programov za 
kompenzacijska plačila in finančne 
nagrade za zagotavljanje javnih dobrin, 
kot je sekvestracija ogljika s strani 
kmetov.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija izboljšati svojo 
sposobnost prilagajanja, okrepiti odpornost 
in zmanjšati ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb, kot je določeno v členu 7 
Pariškega sporazuma, ter čim bolj povečati 
dodatne koristi z drugimi okoljskimi 
politikami in zakonodajo. Države članice 
bi morale sprejeti celovite nacionalne 
strategije in načrte za prilagajanje.

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija izboljšati svojo 
sposobnost prilagajanja, okrepiti odpornost 
in zmanjšati ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb, kot je določeno v členih 2 in 7 
Pariškega sporazuma, ter čim bolj povečati 
dodatne koristi z drugimi okoljskimi 
politikami in zakonodajo, pri tem pa 
upoštevati občutljive sektorje, kot sta 
kmetijstvo in gozdarstvo, saj podnebne 
spremembe neposredno negativno vplivajo 
na njuno rast, zaposlovanje in 
proizvodnjo. Države članice bi morale 
sprejeti celovite nacionalne strategije in 
načrte za prilagajanje, ki bi odražali 
okoliščine na njihovih ozemljih. Na 
področju kmetijstva so prilagajanje, 
odpornost in zajemanje ogljika v biomasi 
in tleh odvisni tudi od razpoložljivosti 
vode in politik na področju shranjevanja.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; energetske in prehranske 
varnosti ter cenovne dostopnosti; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer in sčasoma potrebe po 
konvergenci; potrebe po poštenem in 
socialno pravičnem prehodu; najboljših 
razpoložljivih znanstvenih podatkov, zlasti 
ugotovitev Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC); potrebe po 
vključevanju tveganj v zvezi s podnebnimi 
spremembami v odločitve o naložbah in 
načrtovanju; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti; postopnega 
napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji.

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit in zdravje 
državljanov; nepopravljive spremembe 
ekosistemov zaradi podnebnih sprememb; 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva, vključno s kmetijstvom; 
okoljske, družbene in gospodarske stroške 
zaradi neukrepanja in zapoznelega 
ukrepanja na področju podnebja; čim 
večjo učinkovitost rabe energije in virov; 
energetsko in prehransko varnost in 
cenovno dostopnost v EU; prehod na 
krožno biogospodarstvo in obnovljive 
proizvode; prilagajanje proizvodnih 
sistemov v Uniji, zlasti v kmetijskem 
sektorju; pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih, ob 
upoštevanju njihovih gospodarskih 
zmožnosti, nacionalnih razmer, zlasti 
njihovega deleža zaščitenih območij 
Natura 2000 in gozdnih površin, in 
sčasoma potrebe po konvergenci; potrebo 
po poštenem in socialno pravičnem ter 
teritorialno vključujočem prehodu, kjer 
bodo podeželske in mestne skupnosti 
enako obravnavane; najboljše 
razpoložljive znanstvene podatke, zlasti 
ugotovitve Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC); potrebo po 
vključevanju tveganj v zvezi s podnebnimi 
spremembami v odločitve o naložbah in 
načrtovanju; stroškovno učinkovitost in 
tehnološko nevtralnost pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti; postopni 
napredek v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji.

Predlog spremembe 15
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Gozdovi imajo pomembno vlogo 
pri prehodu na podnebno nevtralnost. 
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki je 
blizu naravi, je ključnega pomena za 
neprekinjeno absorpcijo toplogrednih 
plinov iz ozračja, omogoča pa tudi 
zagotavljanje obnovljivih in podnebju 
prijaznih surovin za lesne proizvode, ki 
skladiščijo ogljik in lahko delujejo kot 
nadomestek za materiale in goriva na 
osnovi fosilnih goriv. Trojna vloga gozdov 
(ponori, shranjevanje in nadomeščanje) 
prispeva k zmanjšanju izpustov ogljika v 
ozračje, gozdovi pa lahko še naprej rastejo 
in zagotavljajo številne druge storitve.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe, kot je 
poudarila Komisija v svojem sporočilu 
„Evropski zeleni dogovor“. Evropski svet 
je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
2019 izjavil, da morajo biti vse politike in 
ustrezna zakonodaja Unije skladne s ciljem 
podnebne nevtralnosti in k temu cilju 
prispevati ter spoštovati enake 
konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila.

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe, vse 
politike EU pa bi morale prispevati tudi k 
ohranjanju in obnovi evropskega 
naravnega kapitala, kot je poudarila 
Komisija v svojem sporočilu „Evropski 
zeleni dogovor“. Evropski svet je v svojih 
sklepih z dne 12. decembra 2019 izjavil, da 
morajo biti vse politike in ustrezna 
zakonodaja Unije skladne s ciljem 
podnebne nevtralnosti in k temu cilju 
prispevati ter spoštovati enake 
konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila. Komisija bi 
morala to upoštevati in pregledati 
zakonodajo o materialih in izdelkih, da bi 
spodbudila uporabo obnovljivih in 



PE650.646v02-00 16/45 AD\1211640SL.docx

SL

nizkoogljičnih materialov, ki prinašajo 
koristi za podnebje in ki delujejo kot 
ponori ogljika ali delno nadomeščajo 
materiale, ki temeljijo na fosilnih gorivih. 
Politike Unije bi morale biti oblikovane 
tako, da bi čim bolj zmanjšale tveganje 
selitve virov CO2 v vseh sektorjih.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) V posebnem poročilu 
Medvladnega panela za podnebne 
spremembe o globalnem segrevanju za 
1,5 °C se zahteva ničelno stopnjo neto 
emisij CO2 do leta 2050 in ničelno stopnjo 
neto emisij, ki niso emisije CO2, pozneje v 
tem stoletju, da bi globalno segrevanje 
omejili na približno 1,5 °C. Unija je 
ambicioznejša pri pozivu, naj vse emisije 
toplogrednih plinov, vključno s 
kratkoživimi plini, do sredine stoletja 
dosežejo ničelno stopnjo.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Podnebju prijazni odhodki v 
celotnem večletnem finančnem okviru in 
Evropskem skladu za obnovo bi morali 
poleg drugih sektorjev podpirati tudi 
sektor rabe zemljišč, spodbujati okolju in 
podnebju prijazno upravljanje zemljišč, 
prispevati k cilju 3 milijard dreves, 
posajenih na kmetijskih in mestnih 
območjih, ter prispevati k uresničevanju 
ciljev Unije glede obnove in strogega 
varstva narave.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16c) Prehod na podnebno nevtralnost 
ni mogoč brez kmetijskega sektorja, saj je 
edini proizvodni sektor, ki lahko skladišči 
ogljikov dioksid. Predvsem gozdarstvo, 
stalni travniki in večletne poljščine na 
splošno zagotavljajo dolgoročno 
skladiščenje.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16d) Posebno poročilo Medvladnega 
panela za podnebne spremembe o 
globalnem segrevanju za 1,5 °C priznava, 
da imajo različni toplogredni plini 
različne življenjske dobe, saj nekateri plini 
v atmosferi ostanejo dlje kot drugi. 
Biogeni metan, ki ga proizvajajo rejne 
živali, ima krajšo življenjsko dobo kot 
CO2, kar je treba upoštevati pri podnebnih 
ambicijah EU. Pri prizadevanjih za 
dosego podnebne nevtralnosti bi bilo treba 
obravnavati nujnost zmanjšanja emisij 
CO2 v ozračju.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16e) V znanstveni skupnosti potekajo 
razprave o skupnih meritvah, ki se 
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uporabljajo za potencial globalnega 
segrevanja, zlasti za kratkožive pline, kot 
je biogeni metan. Posledice enakovredne 
obravnave emisij CO2 bi bilo treba 
podrobneje preučiti, razviti pa bi bilo 
treba tudi zanesljivo strategijo za 
zmanjšanje emisij kratkoživih plinov, ki 
bo temeljila na dokazih.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za leto 
2030, da se zagotovi njegova skladnost s 
ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050. 
Komisija je v navedenem sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta36, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
na 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990. Če bo menila, da je treba cilj Unije 
za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za leto 
2030, da se zagotovi njegova skladnost s 
ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050. 
Komisija je v navedenem sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ter ohranjanju in obnavljanju 
naravnega kapitala EU, pri tem pa bi 
morali sodelovati vsi sektorji. Komisija bi 
morala do 30. septembra 2020 na podlagi 
celovite ocene učinka in ob upoštevanju 
svoje analize celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov, 
predloženih Komisiji v skladu z Uredbo 
(EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta36, pregledati cilj Unije za leto 2030 
na področju podnebja in preučiti možnosti 
za nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje 
emisij na 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi 
iz leta 1990. Če bo menila, da je treba cilj 
Unije za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
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primerjavi z letom 1990. primerjavi z letom 1990.

_________________ _________________
36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

36 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Obrazložitev

Omeniti gre medsektorski cilj ohranjanja in obnavljanja naravnega kapitala, saj obstajajo 
rešitve, ki prinašajo koristi tako za podnebje kot okolje, po drugi strani pa se predlagajo 
nekatere lažne rešitve, na podlagi katerih bi se okoljska in podnebna kriza le še zaostrila. 
Podnebna pravila bi morala spodbujati rešitve, ki bodo najboljše za vse strani.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati. Če skupni napredek držav 
članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne ukrepe in 
izdati priporočila, če ugotovi, da ukrepi 

(18) Da bi Unija in države članice ostale 
na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti napredek redno ocenjevati. 
Če skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti ali 
prilagajanju ne bi bil zadosten ali če 
posamezni ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne ukrepe in 
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države članice niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti ali ne ustrezajo z 
vidika povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

izdati priporočila, če ugotovi, da se je 
zaradi ukrepov Unije v nekaterih 
gospodarskih sektorjih zmanjšala 
konkurenčnost in povečala brezposelnost 
ali da ukrepi držav članic niso v skladu s 
ciljem podnebne nevtralnosti ali ne 
ustrezajo z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti in 
zmanjšanja ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe. Ker se je Komisija 
zavezala, da bo preučila, kako se lahko 
taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih naložbah 
Unije in držav članic v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji], ko 
so te informacije na voljo. Komisija bi 
morala uporabljati evropsko statistiko in 
podatke, kadar so na voljo, ter zagotoviti 
strokovni pregled. Evropska agencija za 
okolje bi morala po potrebi in skladno s 
svojim letnim delovnim programom 
pomagati Komisiji.

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe. Ker se je Komisija 
zavezala, da bo preučila, kako se lahko v 
okviru evropskega zelenega dogovora v 
javnem sektorju uporablja taksonomija 
EU, bi morala ocena v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji] 
vključevati tudi informacije o okoljsko 
trajnostnih naložbah Unije in držav članic 
in ocene, pridobljene iz sistemov 
certificiranja o podnebni učinkovitosti, ki 
jih upravljajo tretje strani, vključno s 
sistemi za podnebno učinkovito kmetijstvo 
in pridelavo hrane, ko so te informacije na 
voljo. Vsi sistemi certificiranja na 
področju podnebja za hrano/kmetijstvo 
morajo temeljiti na obsežnih strokovno 
pregledanih znanstvenih izsledkih in jih 
mora potrditi Komisija. Vsa sredstva EU, 
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porabljena za vzpostavitev ali financiranje 
teh sistemov, morajo nadzirati ustrezni 
organi EU. Komisija bi morala uporabljati 
evropsko statistiko in podatke, kadar so na 
voljo, ter zagotoviti strokovni pregled. 
Evropska agencija za okolje bi morala po 
potrebi in skladno s svojim letnim 
delovnim programom pomagati Komisiji. 
Komisija preučuje možnost priprave 
regulativnega okvira za certificiranje 
odvzemov ogljika v skladu z akcijskim 
načrtom za krožno gospodarstvo in 
strategijo od vil do vilic. Ponovna 
vzpostavitev ekosistemov in razvoj trga za 
odvzem ogljika za sekvestracijo 
toplogrednih plinov na kopnem bi 
prispevala k obnovi, ohranjanju in 
upravljanju naravnih ponorov ter 
spodbujanju biotske raznovrstnosti. 
Razvoj pobude EU za sekvestracijo ogljika 
v kmetijske površine pod ustreznimi pogoji 
bi lahko pripomogel k sekvestraciji 
ogljika.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker imajo državljani in skupnosti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
na podnebno nevtralnost, bi bilo treba 
spodbujati močno javno in družbeno 
angažiranost na področju podnebnih 
ukrepov. Komisija bi zato morala 
sodelovati z vsemi deli družbe, da bi jim 
omogočila, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe, vključno z uvedbo 
evropskega podnebnega pakta.

(20) Ker imajo državljani in skupnosti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
na podnebno nevtralnost, bi bilo treba 
spodbujati močno javno in družbeno 
angažiranost na področju podnebnih 
ukrepov na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni v tesnem sodelovanju z 
lokalno upravo. Komisija bi zato morala 
na popolnoma pregleden način sodelovati 
z vsemi deli družbe, da bi jim omogočila, 
da sprejmejo ukrepe za socialno pravično 
in podnebno nevtralno družbo, ki bo 
odporna na podnebne spremembe in bo 
imela uravnoteženo zastopanost spolov, 
vključno z uvedbo evropskega podnebnega 
pakta.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega 
prehoda na podnebno nevtralnost in 
postopnega zmanjšanja ter v pomoč pri 
oceni skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
da se določi krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050. 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 z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje37. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njihovi 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, kmeti, delavci, 
vlagatelji in potrošniki, da bi se zagotovil 
trajen prehod na podnebno nevtralnost in 
postopno zmanjšanje ter pomoč pri oceni 
skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti, bi 
morala Komisija na podlagi temeljite 
presoje učinka Evropskemu parlamentu 
in Svetu predložiti predlog uredbe o 
določitvi krivulje za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050.

__________________ __________________
37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 37 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21а) Uvoz kmetijskih proizvodov in živil 
iz tretjih držav se v zadnjih letih stalno 
povečuje. Zaradi tega trenda bi bilo treba 
oceniti, za katere proizvode, uvožene iz 
tretjih držav, veljajo zahteve, ki so 
primerljive s tistimi, ki veljajo za evropske 
kmete in ki izvirajo iz ciljev politik EU 
glede zmanjšanja vpliva podnebnih 
sprememb. Komisija bi morala 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2021 predložiti poročilo in 
sporočilo o tem.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji in vsaki posamezni 
državi članici do leta 2050, kar je v skladu 
z dolgoročnimi cilji glede temperature iz 
člena 2 Pariškega sporazuma, in zagotavlja 
okvir za doseganje napredka pri 
uresničevanju globalnega cilja prilagajanja 
iz člena 7 Pariškega sporazuma.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo.

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma in po njem emisije zmanjšajo na 
ničelno stopnjo. Vsaka država članica si 
prizadeva za doseganje podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, tudi preko 
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skupnih ukrepov Unije.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno in nacionalno doseganje 
cilja podnebne nevtralnosti iz odstavka 1, 
pri čemer se upoštevajo potreba po 
postopnem opuščanju fosilnih goriv, 
pomen spodbujanja pravičnosti, 
konkurenčnosti, solidarnosti in 
pravičnega prehoda med državami 
članicami ter dejavniki za zasnovo krivulje 
iz člena 3(3).

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu.

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
junija 2021 pregleda cilj Unije za leto 
2030 na področju podnebja iz člena 2(11) 
Uredbe (EU) 2018/1999 ter pripravi 
zakonodajni predlog za nov cilj za leto 
2030, tj. zmanjšanje emisij za 55 % v 
primerjavi z letom 1990, ter predlaga 
sorazmerno financiranje iz proračuna EU 
za dosego tega novega cilja. Če bo 
Komisija menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Ti predlogi vključujejo študijo ocene 
učinka predlaganih sprememb.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Komisija glede na krivuljo iz člena 
3(3) in ob upoštevanju člena 4(2a) do 
30. junija 2021 oceni, kako bi bilo treba 
spremeniti zakonodajo Unije za izvajanje 
cilja Unije za leto 2030, vključno z 
določitvijo ciljev za uporabo obnovljivih 
virov, zato da se omogoči zmanjšanje 
emisij za 55 % v primerjavi z letom 1990 
in doseže cilj podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1), ter razmisli o sprejetju 
potrebnih ukrepov, vključno s sprejetjem 
zakonodajnih predlogov, v skladu s 
Pogodbama.

Obrazložitev

Elementi iz člena 3(3) in člena 4(2a), ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju krivulje, bodo 
pomembni tudi pri sprejemanju potrebnih ukrepov na ravni Unije in nacionalni ravni, na 
primer pri določanju porazdelitve zmanjšanj emisij in odvzemov med instrumenti politike, ki 
so ali niso vezani na sistem trgovanja z emisijami. Zelo pomembno je, da se Komisija 
osredotoči na postopno opuščanje fosilnih virov in postopno uvajanje obnovljivih virov.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če Komisija meni, da je primerno 
določiti vmesni cilj zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za leto 2040, da bi 
dosegli podnebno nevtralnost do leta 
2050, Evropskemu parlamentu in Svetu 
do 30. septembra 2028 predloži 
zakonodajni predlog, potem ko je izvedla 
natančno oceno učinka, v katerem določi, 
katere ustrezne vrednosti je treba doseči, 
ter morebitne druge ukrepe, ki bi bili 
potrebni. Ocena učinka upošteva merila iz 
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člena 3(3).

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija zagotovi dostop do 
najboljših razpoložljivih tehnologij in 
inovativnih rešitev, ki prispevajo k 
zmanjšanju emisij, tako da sproti in stalno 
odpravlja zakonodajne ovire.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Če Komisija meni, da je primerno 
določiti cilje za odstranjevanje ogljika po 
ponorih za leti 2040 in 2050, da bi dosegli 
podnebno nevtralnost do leta 2050, 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 30. 
septembra 2028 predloži zakonodajne 
predloge, potem ko je izvedla natančno 
oceno učinka. Ocena učinka upošteva 
merila iz člena 3(3).

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 9 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo krivulje na ravni Unije za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do leta 2050. Komisija 
najpozneje v šestih mesecih po vsakem 

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu po potrebi in po izvedbi natančne 
ocene učinka predloži zakonodajni 
predlog, v katerem določi krivuljo na ravni 
Unije za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) do leta 2050. 
Komisija najpozneje v šestih mesecih po 
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pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.

vsakem pregledu globalnega stanja iz člena 
14 Pariškega sporazuma krivuljo pregleda.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri predlaganju krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;

(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost, ob upoštevanju 
nepopravljivih sprememb v podnebnih 
sistemih in ekosistemih, pa tudi 
ekonomskih, socialnih in okoljskih 
stroškov neukrepanja in zapoznelih 
podnebnih ukrepov;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) koristi aktivnega in trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi in pogozdovanja;

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti trajnostno oskrbo s surovinami iz gozdov, s katerimi se aktivno in 
trajnostno gospodari. Potrebe po naložbah, konkurenčnosti in okoljski učinkovitosti, 
poudarjene v predlogu Komisije, so resnično pomembne in bi jih bilo treba upoštevati tudi z 
vidika krožnega biogospodarstva. EU mora prispevati k zmanjševanju emisij fosilnih goriv v 
državah članicah, ki zaostajajo, in spodbujati pogozdovanje ter trajnostno in aktivno 
gozdarjenje v državah članicah, ki še niso povečale svojih gozdnih virov.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) mednarodni razvoj in prizadevanja 
za dosego dolgoročnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnih ciljev Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja, Konvencije o 
biološki raznovrstnosti in Konvencije 
Združenih narodov o boju proti 
dezertifikaciji/degradaciji tal;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) konkurenčnost gospodarstva Unije; (b) konkurenčnost gospodarstva Unije, 
rast in delovna mesta, s posebnim 
poudarkom na mikropodjetjih in MSP, 
prilagoditvi proizvodnih sistemov in 
dobičkonosnosti kmetij;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljšo razpoložljivo in 
uporabno tehnologijo;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) energijsko učinkovitost in cenovno 
dostopnost ter zanesljivo oskrbo z energijo, 
pa tudi spodbujanje trajnostnega 
biogospodarstva, ki je osrednji del 
krožnega gospodarstva kot alternative 
fosilnemu gospodarstvu, da bi dosegli 
učinke zamenjave;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) načela agroekologije, kot so 
biotska raznovrstnost kmetijskih 
ekosistemov in omejevanje njihove 
specializacije ter optimizacija krogotokov 
vode, dušika, fosforja in ogljika;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) proizvodnjo hrane, prehransko 
varnost in cenovno dostopnost kakovostne 
hrane;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) tehnološko nevtralnost in pravico 
držav članic do določanja lastne mešanice 
energetskih virov;
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) podnebno učinkovite sisteme 
kmetovanja;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;

(f) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka, ob 
upoštevanju zaveze Unije in držav članic, 
da zaustavijo in obrnejo trend izgube 
biotske raznovrstnosti ter spodbujajo in 
podpirajo kmete pri prevzemanju 
trajnostnih kmetijskih praks, kot so 
precizno kmetijstvo, agroekologija, 
podnebno ozaveščeno kmetijstvo, ogljično 
kmetijstvo in kmetijsko gozdarstvo, da bi 
povečali odpornost in zagotovili 
dolgoročno produktivnost;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) preprečevanje morebitne selitve 
virov CO2;

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) naložbene potrebe in priložnosti, 
vključno s stopnjo razpoložljive 
proračunske podpore iz političnih 
instrumentov Unije;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) potrebo po zagotavljanju okoljskih 
javnih dobrin na področju blažitve 
podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje ter na področju varstva in 
izboljševanja okolja, vključno s 
kmetijstvom, rabo zemljišč in 
gozdarstvom;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda, zlasti na 
podeželju in oddaljenih območjih, da bi 
podpirali teritorialno kohezijo med mesti 
in podeželjem;

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) zavezo Unije in držav članic, da 
bodo zaustavile in obrnile trend 
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izgubljanja biotske raznovrstnosti;

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC).

(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC) ter 
celovito socialno-ekonomsko in sektorsko 
oceno učinka;

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) izvajanje ciljev OZN za trajnostni 
razvoj , doseganje prehranske varnosti v 
Uniji in po svetu s prilagajanjem na 
podnebne spremembe, spodbujanjem 
podnebne odpornosti in razvoja z nizkimi 
emisijami toplogrednih plinov z 
ohranjanjem pridelave hrane;

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) tehnološko nevtralnost in pravico 
držav članic do določanja lastne mešanice 
energetskih virov;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
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Člen 3 – odstavek 3 – točka j c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jc) različne nacionalne okoliščine v 
državah članicah.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ustrezne institucije Unije in države 
članice zagotovijo stalen napredek pri 
povečanju sposobnosti prilagajanja, 
krepitvi odpornosti in zmanjšanju 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb v 
skladu s členom 7 Pariškega sporazuma.

1. Ustrezne institucije Unije in države 
članice zagotovijo stalen napredek pri 
povečanju sposobnosti prilagajanja, 
krepitvi odpornosti in zmanjšanju 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb v 
skladu s členom 7 Pariškega sporazuma ter 
zagotovijo zadostno samoproizvodnjo 
hrane v Uniji, ob ohranjanju visokih 
standardov prehranske varnosti.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja.

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, kamor vključijo tudi 
celovit okvir za obvladovanje tveganja, 
hkrati pa zagotavljajo prehransko varnost 
in da je trgovinska strategija Unije v zvezi 
z uvozom iz tretjih držav skladna s 
podnebnimi cilji Unije.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ustrezne institucije Unije in države 
članice priznajo strateški pomen 
kmetijstva za prehransko varnost v Uniji 
in svetovnem merilu, veliko 
izpostavljenost tega sektorja posledicam 
podnebnih sprememb in potencial, ki ga 
ima za prispevanje k podnebnemu 
ukrepanju. Unija in države članice 
kmetom omogočajo prilagajanje na 
negativni vpliv podnebnih sprememb ter 
spodbujajo podnebno odpornost in razvoj 
z nizkimi emisijami toplogrednih plinov 
ter brez ogrožanja pridelave hrane.

Obrazložitev

Kmetijski sektor najhuje občuti vpliv podnebnih sprememb, obenem pa je strateško pomemben 
za evropsko in svetovno prehransko varnost, ki jo ti vplivi ogrožajo. Zato je treba v evropskih 
podnebnih pravilih pripoznati strateški pomen kmetijstva ter za ustrezne institucije EU in 
države članice postaviti okvir za lažje prilagajanje, odpornost in razvoj z nizkimi emisijami 
toplogrednih plinov, vse to pa tako, da ne bo ogrožena pridelava hrane, kar je tudi skladno s 
členom 2.1.b Pariškega sporazuma.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Institucije Unije preučijo 
izvedljivost uvedbe sistemov dobropisov za 
ogljik, vključno s certificiranjem 
odvzemov toplogrednih plinov prek 
sekvestracije ogljika pri rabi zemljišč, tleh 
in biomasi, kjer je to primerno v 
kmetijstvu, da bi z razvojem ločenega trga 
za odvzem ogljika za sekvestracijo 
toplogrednih plinov na kopnem dosegli 
podnebno nevtralnost do leta 2050. Ta 
okvir temelji na obsežnih strokovno 
pregledanih znanstvenih spoznanjih, 
Komisija pa ga oceni in odobri, pri tem pa 
zagotovi, da podnebni ukrepi nimajo 
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negativnega vpliva na biotsko 
raznovrstnost, okolje ali družbo in javno 
zdravje ter da so skladni z vsemi 
ustreznimi in sorazmernimi instrumenti 
gospodarske politike za trajnost. Zadevne 
institucije Unije do 30. junija 2021 v zvezi 
s tem predložijo poročilo o oceni.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Institucije Unije za izvajanje 
krivulje, opredeljene v členu 3, v 
strategijah in načrtih za prilagajanje 
uporabijo vse razpoložljive instrumente 
gospodarskih politik, ki so ustrezni in 
sorazmerni z zastavljenimi cilji. Te 
pobude lahko vključujejo zlasti 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah, skladen s pravili STO, da se 
zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in 
zvišajo proizvodni standardi uvoza.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Komisija oblikuje niz kazalnikov 
za oceno odpornosti družbe, okolja in 
gospodarstva na podnebne spremembe. 
Komisiji pri oblikovanju teh kazalnikov 
pomaga Evropska agencija za okolje v 
skladu s svojim letnim programom dela.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2e. Zagotovijo se finančna sredstva za 
storitve kmetijskega svetovanja za 
posredovanje informacij in izmenjavo 
dobrih praks s kmeti, da se jim pomaga 
prilagoditi se izzivom, ki jih prinašajo 
podnebne spremembe, kot so suša in 
poplave.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2f. Ustrezne institucije Unije in države 
članice priznajo pomen trajnostnega in 
aktivnega gospodarjenja z gozdovi pri 
zagotavljanju trajnostne oskrbe s 
surovinami pri prehodu na krožno 
biogospodarstvo.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1), kot je bil opredeljen v krivulji iz 
člena 3(1);

(a) skupni in nacionalni napredek 
držav članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1), kot je bil 
opredeljen v krivulji iz člena 3(1);

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupni napredek vseh držav članic 
pri prilagajanju iz člena 4.

(b) skupni in nacionalni napredek vseh 
držav članic pri prilagajanju iz člena 4.
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Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999, in jih objavi.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skladnost ukrepov Unije s ciljem 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), kot je 
bil opredeljen v krivulji iz člena 3(1);

(a) skladnost ukrepov in politik Unije 
ter vseh pobud iz evropskega zelenega 
dogovora s ciljem podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1), kot je bil opredeljen v krivulji iz 
člena 3(1) in merilih, ki se uporabljajo pri 
določanju te krivulje, iz člena 3(3);

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) skladnost trgovinske politike Unije 
z okoljskim ciljem, opredeljenim v tej 
uredbi;

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4, ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, hkrati sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama ter 
izvede pregled krivulje iz člena 3(1).

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4 ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, sprejme potrebne 
ukrepe v skladu s Pogodbama.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. septembra 2023 in nato 
vsakih 5 let oceni:

Komisija ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti do 30. septembra 2023 in 
nato vsakih 5 let oceni:

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skladnost opredeljenih nacionalnih 
ukrepov na podlagi nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov ali 
dvoletnih poročil o napredku, predloženih 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999, kot je 
ustrezno za doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1), z navedenim 
ciljem, kot je izražen v krivulji iz člena 
3(1);

(a) skladnost opredeljenih nacionalnih 
ukrepov na podlagi nacionalnih 
energetskih ter podnebnih načrtov ali 
dvoletnih poročil o napredku in 
trajnostnega poročila o bioenergiji, 
predloženih v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1999, ter strateških načrtov SKP, 
predloženih v skladu z uredbo o določitvi 
pravil o podpori za strateške načrte, ki jih 
pripravijo države članice v okviru skupne 
kmetijske politike, kot je ustrezno za 
doseganje zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in okrepitev naravnih ponorov do 
leta 2030 ter cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2, z navedenim ciljem, kot je izražen 
v krivulji iz člena 3(1);
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija objavi ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži navedeno 
oceno in njene ugotovitve skupaj s 
poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu z navedenim ciljem, kot je izražen v 
krivulji iz člena 3(1), ali ne ustrezajo z 
vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, lahko tej državi 
članici izda priporočila. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega in nacionalnega 
napredka, ocenjenega v skladu s členom 
5(1), ugotovi, da ukrepi države članice niso 
v skladu z navedenim ciljem, kot je izražen 
v krivulji iz člena 3(1), ali ne ustrezajo z 
vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, tej državi članici 
izda priporočila. Komisija ta priporočila 
javno objavi v vseh uradnih jezikih EU.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v prvem poročilu o napredku, 
predloženem v skladu s členom 17 Uredbe 
(EU) 2018/1999 v letu, ki sledi letu, v 
katerem je bilo priporočilo izdano, zadevna 
država članica predstavi, kako je ustrezno 

(b) v prvem poročilu o napredku, 
predloženem v skladu s členom 17 Uredbe 
(EU) 2018/1999 v letu, ki sledi letu, v 
katerem je bilo priporočilo izdano, zadevna 
država članica predstavi, kako je ustrezno 
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upoštevala priporočilo. Če zadevna država 
članica določenega priporočila ali znatnega 
dela priporočila ne upošteva, to obrazloži 
Komisiji;

upoštevala priporočilo in katere ukrepe je 
sprejela. Če zadevna država članica 
določenega priporočila ali znatnega dela 
priporočila ne upošteva, to obrazloži 
Komisiji;

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poročilih Evropske agencije za 
okolje (EEA);

(b) poročilih Evropske agencije za 
okolje (EEA) in drugih organov Unije;

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) evropski statistiki in podatkih, 
vključno s podatki o izgubah zaradi 
neugodnih podnebnih učinkov, če so na 
voljo; in

(c) evropski statistiki in podatkih, 
vključno s podatki o gospodarskih, 
teritorialnih in zaposlitvenih učinkih 
ukrepov iz te uredbe, podatki o izgubah 
zaradi neugodnih podnebnih učinkov ter 
ocenami stroškov neukrepanja in 
zapoznelih podnebnih ukrepov, vključno s 
podatki o večjem oziroma manjšem 
zaposlovanju, če so na voljo; in

Obrazložitev

Komisija bi morala dobiti podatke o vseh treh stebrih trajnosti, torej o okoljskih, socialnih in 
ekonomskih učinkih. Prehod bo pomenil tudi več delovnih mest na nekaterih področjih 
gospodarstva: to velja tudi za hrano in kmetijstvo.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vseh dodatnih informacijah v zvezi 
z okoljsko trajnostnimi naložbami Unije in 
držav članic, vključno z naložbami v 
skladu z Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], če so na voljo.

(e) vseh dodatnih informacijah v zvezi 
z okoljsko trajnostnimi naložbami in 
sistemi certificiranja za podnebno 
učinkovitost, ki jih upravljajo tretje strani, 
Unije in držav članic, vključno z naložbami 
v skladu z Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], če so na voljo.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija do 31. decembra 2021 
pošlje poročilo o ukrepih za podporo 
podnebno učinkovitemu kmetovanju in 
pridelavi hrane s certificiranjem tretjih 
strani. Poročilo je Komisiji podlaga za 
oceno iz členov 5 in 6.

Obrazložitev

Certificiranje tretjih strani bo eden od načinov za oblikovanje skupnega standarda v EU za 
podnebno učinkovito proizvodnjo. S skupnimi standardi bodo nagrajeni kmetje in zadruge, ki 
bodo znali pridelati več z manjšim vložkom in bodo tako zmanjšali podnebni odtis na enoto. 
Upoštevati pa je seveda treba, da v kmetijstvu ni mogoče povsem odpraviti emisij 
toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 
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lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Poleg tega se lahko Komisija opre 
tudi na podnebne in energetske dialoge na 
več ravneh, kot so jih vzpostavile države 
članice v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 
2018/1999.

lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Komisija upošteva stališča in 
predloge gospodarskih subjektov, 
proizvajalcev, delavcev, potrošnikov, 
njihovih predstavniških organizacij in 
zadrug Unije ter nevladnih organizacij in 
jim pomaga pri prehodu. Komisija v duhu 
preglednosti objavi evidenco tega 
sodelovanja. Poleg tega se lahko Komisija 
opre tudi na podnebne in energetske 
dialoge na več ravneh, kot so jih 
vzpostavile države članice v skladu s 
členom 11 Uredbe (EU) 2018/1999.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 3(1) je 
preneseno na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 3(1) se prenese 
na Komisijo za nedoločen čas od [UL: 
datum začetka veljavnosti te uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 3(1) 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne 
učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
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strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 3, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.



PE650.646v02-00 44/45 AD\1211640SL.docx

SL

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov Vzpostavitev okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in sprememba 
Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

Referenčni dokumenti COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)

Pristojni odbor
 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI
11.3.2020

Mnenje pripravil
 Datum razglasitve na zasedanju

AGRI
11.3.2020

Pripravljavec/-ka mnenja
 Datum imenovanja

Asger Christensen
4.5.2020

Datum sprejetja 7.9.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

35
8
5

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-
Veli), Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Asger Christensen, 
Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, 
Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian 
Ghinea, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof 
Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert 
Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, 
Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Bronis Ropė, Bert-Jan 
Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Christine 
Schneider, Marc Tarabella, Thomas Waitz



AD\1211640SL.docx 45/45 PE650.646v02-00

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

35 +
PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, 

Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie 
Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Paolo De Castro, 
Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

RENEW Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin 
Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

VERTS/ALE Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė, Thomas Waitz

8 -
ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

GUE/NGL Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan

5 0
ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David

GUE/NGL Chris MacManus

NI Dino Giarrusso

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


