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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Za večino podnebnih znanstvenikov je jasno, da so opažene spremembe svetovnega in 
regionalnega podnebja v zadnjih 50 letih skoraj v celoti posledica človekovega vpliva na 
podnebje in da je treba nujno ukrepati. V zadnjih letih smo priča porasti družbenih gibanj, ki 
zahtevajo obsežne podnebne ukrepe in ki so se uveljavila kot pomemben glas v razpravi o tem, 
kako oblikovati podnebne politike, zlasti z vidika zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. V 
nedavnem poročilu Svetovne komisije za prilagajanje je poudarjeno, da je iz gospodarskega, 
družbenega in tudi etičnega vidika smiselno vlagati v prilagoditvene ukrepe, ki naj bi čimbolj 
zmanjšali vpliv podnebnih nesreč, in da je treba imeti na voljo mehanizme za hitro okrevanje.

Podnebne spremembe so svetovni izziv; zato bi moral biti tudi odziv nanje na svetovni ravni in 
bi moral zajemati vse države. Unija si prizadeva za vodilno vlogo na področju podnebnih politik 
in rešitev za podnebno nevtralnost. Vendar bi morala storiti več za podporo in krepitev ukrepov 
v partnerskih državah, tudi s pomočjo trgovinskih odnosov. Leta 2017 so se emisije 
toplogrednih plinov v EU-28 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 zmanjšale za 22 %, s čimer ima 
EU možnost, da preseže svoj cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020. 
Emisije toplogrednih plinov v EU predstavljajo 9,3 % svetovnih emisij in ta delež se v zadnjih 
desetletjih zmanjšuje, v nekaterih državah, ki povzročajo največ emisij, pa še naprej raste. 

Podnebne politike bi morale upoštevati številne pomembne dejavnike, tudi konkurenčnost 
gospodarstev ter dobrobit in temeljne potrebe državljanov. Pri oblikovanju in hitrosti prehoda 
bi bilo treba upoštevati nacionalne okoliščine, kot so mešanica virov energije, zanesljivost 
oskrbe z energijo, struktura zaposlenih in gospodarske zmogljivosti. Kot je navedeno v poročilu 
agencije IRENA „Measuring the Socio-economics of Transition: Focus on Jobs“ (Merjenje 
socialne ekonomije prehoda: poudarek na delovnih mestih) se po napovedih prehoda 
zaposlitvene možnosti ne povečujejo enakomerno po državah in regijah in ni nujno, da nova 
delovna mesta v novih sektorjih, kot so obnovljivi viri energije, nastanejo ob istem času in na 
istem kraju, kot izgubljena delovna mesta. Zato je treba prehod načrtovati previdno in s 
potrebno skrbnostjo in pri tem upoštevati postopne spremembe na prispevnih področjih, da se 
ohrani zaposlenost v industrijskih regijah. Prizadevanja bi se morala osredotočiti na 
gospodarsko oživitev regij, ki nosijo breme podnebnih politik, namesto da se zanašamo na 
mobilnost delavcev in tvegamo odseljevanje.

Strateške odločitve EU v zvezi z energetskimi in podnebnimi cilji pri oblikovanju dolgoročne 
podnebne politike temeljijo na soglasju, doseženem v Evropskem svetu. To je bistveno za 
spoštovanje Pogodb in za enakopravno vključitev vseh držav članic v določanje prednostnih 
nalog in ciljev. Evropski svet je 12. decembra 2019 potrdil skupni cilj doseganja podnebno 
nevtralne EU do leta 2050 in priznal, da bo ta prehod zahteval znatna vlaganja. 

Dolgoročne temperaturne spremembe, padavine, dvig morske gladine in ekstremni pojavi, ki 
so posledica podnebnih sprememb, vplivajo na številne ključne sektorje gospodarstva. Različni 
gospodarski sektorji bi morali ustrezno prispevati k cilju podnebne nevtralnosti na podlagi 
njihove relativne velikosti, potenciala za zmanjšanje in odvzeme in naložbenih prizadevanj. 
Emisije goriv, vključno z zgorevanjem (brez prevoza), so leta 2017 povzročile 54 % 
toplogrednih plinov v EU-28, zgorevanje fosilnih goriv v prevozu (vključno z mednarodnim 
letalstvom) 25 %, kmetijstvo 10 %, industrijski procesi in uporaba proizvodov 8 % ter ravnanje 
z odpadki 3 %. Razogljičenje energetskega sektorja je eden od pomembnih izzivov za EU, brez 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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prispevka vseh ključnih sektorjev gospodarstva pa bi bil prehod nezadosten in nepravičen. Vsi 
sektorji, ki so vključeni v EU ETS, in sektorji, ki vanj niso vključeni, bi morali sprejeti 
primerljiva prizadevanja za uresničitev cilja Unije glede podnebne nevtralnosti.

Komisija bi morala za ključne sektorje pripraviti smernice glede okvirnih krivulj za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov v teh sektorjih na ravni Unije. To bi tem sektorjem dalo gotovost za 
sprejetje ustreznih ukrepov in načrtovanje potrebnih naložb in bi jih tudi spodbudila k iskanju 
rešitev za podnebno nevtralnost. 

Smernice bi bilo treba razviti s pomočjo institucionaliziranega dialoga in izmenjave informacij 
med Komisijo in ključnimi deležniki, kot so predstavniki podjetij, sindikati, civilna družba in v 
tesnem sodelovanju z državami članicami. Pri tem bi bilo treba upoštevati različna merila, kot 
so najboljša razpoložljiva in stroškovno učinkovita tehnologija, družbeno-ekonomski odtis, 
konkurenčnost sektorja, naložbena prizadevanja in okoljski odtis uporabljenih nizkoogljičnih 
tehnologij (npr. razpoložljive tehnologije za njihovo razgradnjo in recikliranje, vpliv postopka 
pridobivanja surovin). 

Krivulje bi lahko ponovno pregledali v primeru izrednih razmer, na primer v kriznih 
situacijah, ali v primeru pomembne spremembe enega od dejavnikov, na katerih krivulje 
temeljijo, ob upoštevanju, da podjetja za svoje zelene naložbe in odločitve potrebujejo 
gotovost in predvidljivost.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“ 19določila 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 

(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, družbeno 
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sme biti zapostavljen. sprejemljiv za vse, pri čemer ne sme biti 
nihče zapostavljen, temeljiti pa mora na 
solidarnosti in skupnim prizadevanjem na 
ravni Unije.

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

19 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM (2019)0640 z dne 11. 
decembra 2019.

Or. en

Predlog spremembe 2

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, 
ustvarjanju delovnih mest in rasti ter 
doseganju ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj in k pravičnemu, 
stroškovno učinkovitemu in socialno 
odgovornemu 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).

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Unija si s svežnjem „Čista energija 
za vse Evropejce“29 prizadeva za 

(9) Unija se je s svežnjem „Čista 
energija za vse Evropejce“29 podala na pot 
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ambiciozno agendo za razogljičenje, zlasti 
z izgradnjo trdne energetske unije, kar 
vključuje cilje za leto 2030 za energijsko 
učinkovitost in uporabo energije iz 
obnovljivih virov iz direktiv 2012/27/EU30 
in (EU) 2018/200131 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter s krepitvijo 
ustrezne zakonodaje, vključno z Direktivo 
2010/31/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta32.

k podnebni nevtralnosti, zlasti z izgradnjo 
trdne energetske unije, kar vključuje cilje 
za leto 2030 za energijsko učinkovitost in 
uporabo energije iz obnovljivih virov iz 
direktiv 2012/27/EU30 in (EU) 2018/200131 
Evropskega parlamenta in Sveta, ter s 
krepitvijo ustrezne zakonodaje, vključno z 
Direktivo 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final z dne, 30. 
novembra 2016.

29 COM(2016)0860 z dne 30. novembra 
2016.

30 Direktiva 2012/27/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o energetski učinkovitosti, spremembi 
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

30 Direktiva 2012/27/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o energetski učinkovitosti, spremembi 
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

31 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82).

31 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82).

32 Direktiva 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb (UL L 153, 
18.6.2010, str. 13).

32 Direktiva 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb (UL L 153, 
18.6.2010, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 4

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 

(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 
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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.

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, 
ki bo temeljil na poštenosti, za uspešen in 
pravičen prehod pa bodo potrebne znatne 
javne in zasebne naložbe. Poleg tega 
Evropski svet priznava, da imajo države 
članice različna izhodišča za doseganje 
podnebne nevtralnosti, in je 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.

Or. en

Predlog spremembe 5

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 

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med sporočenimi 
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 
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tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja na pravičen in stroškovno 
učinkovit način, tudi z izravnavo 
preostalih emisij z odvzemi v sektorjih ali 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Bistven element podnebne politike 
Unije bi moral biti, da se ne določijo zgolj 
cilji, temveč da se določi tudi pot za 
dosego teh ciljev, vključno z 
zagotavljanjem ustreznih finančnih 
sredstev za potrebne naložbe. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti 
družbeno-ekonomskemu vplivu prehoda, 
tudi s socialni ukrepi in možnostmi 
zaposlitve, pa tudi izzivom za energetsko 
varnost.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Cilj podnebne nevtralnosti bi bilo 
treba doseči na način, ki bo ohranil 
konkurenčnost Unije, med drugim z 
oblikovanjem učinkovitih ukrepov za boj 
proti selitvi virov CO2, ki bodo usklajeni s 
pravili STO.
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Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Unija bi morala v svojih 
prizadevanjih za doseganje podnebne 
nevtralnosti še naprej uporabljati 
tehnološko nevtralen pristop. Realno bi 
morala oceniti tehnološko zrelost, 
stroškovno učinkovitost ter operativne in 
tehnične izzive obsežne uporabe 
obnovljivih virov energije in njenih 
posledic za energetsko varnost.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Unija bi morala po letu 2050 
nadaljevati svoje podnebne ukrepe in 
ohraniti vodilno vlogo na področju 
podnebja na mednarodnem prizorišču, da 
bi zaščitila ljudi in planet pred nevarnimi 
podnebnimi spremembami, da bi dosegla 
temperaturne cilje iz Pariškega sporazuma, 
pri tem pa upoštevala znanstvena 
priporočila Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC).

(13) Unija bi morala dolgoročno 
nadaljevati svoje podnebne ukrepe in 
spodbujati druge mednarodne partnerje k 
sprejetju podobnih politik, da bi zaščitila 
ljudi in njihovo naravno okolje pred 
onesnaževanjem in nevarnimi podnebnimi 
spremembami, da bi dosegla temperaturne 
cilje iz Pariškega sporazuma, pri tem pa 
upoštevala znanstvena priporočila 
Medvladnega panela za podnebne 
spremembe (IPCC).

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Cilj sporočenih neto ničelnih 
emisij toplogrednih plinov v Uniji do leta 
2050 bi bilo treba doseči prek socialno 
pravičnega in stroškovno učinkovitega 
prehoda. Ob upoštevanju različnih 
izhodišč za doseganje podnebne 
nevtralnosti po gospodarskih sektorjih v 
državah članicah bi morali biti finančni 
in podporni mehanizmi Unije sorazmerni 
socialnim in gospodarskim bremenom 
prehoda, brez poseganja v strukturne in 
regionalne politike v skladu s Pogodbama. 
Zlasti bi bilo treba sorazmerno s 
prizadevanji v zadevnih sektorjih okrepiti 
mehanizme kot sta sklad za modernizacijo 
in solidarnostni sklad v okviru sistema EU 
za trgovanje z emisijami, ter sklad za 
pravičen prehod.

Or. en

Predlog spremembe 11

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 

(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. Ocena učinka bi 
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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 
primerjavi z letom 1990.

morala obsegati scenarije za 
nepričakovane dogodke, kot je pandemija 
covid-19, ter potrebno podporo za dosego 
cilja nevtralnosti v primeru krize. 
Komisija bi morala do decembra 2020 na 
podlagi celovite ocene učinka, vključno s 
posledicami krize zaradi covida-19, 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. Če bo 
po predhodnem soglasju Evropskega sveta 
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 decembra 2021 
oceniti, ali bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo Unije za izvajanje tega cilja.

__________________ __________________
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).

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice ostale (18) Da bi Unija in države članice ostale 
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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 
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.

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 
države članice niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti ali ne zadostujejo za 
povečanje sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 13

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 

(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. 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 
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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.

letnim delovnim programom pomagati 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Vezanost ocene na uredbo o taksonomiji bi privedla do izključitve nekaterih tehnologij, ki so 
bistvene za doseganje cilja podnebne nevtralnosti in ki so skladne s poročili IPCC in 
Mednarodne agencije za energijo.

Predlog spremembe 14

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 

(21) Pri doseganju podnebne 
nevtralnosti bodo morali sodelovati vsi 
ključni gospodarski sektorji, in sicer 
električna energija, industrija, promet, 
ogrevanje in hlajenje ter gradbeništvo, 
kmetijstvo, odpadki, raba zemljišč, 
sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo 
(LULUCF). Vsi sektorji, ki so vključeni v 
EU ETS, in sektorji, ki vanj niso 
vključeni, bi morali sprejeti primerljiva 
prizadevanja za uresničitev cilja Unije 
glede nevtralnosti. Za zagotovitev 
predvidljivosti in zaupanja za vse 
gospodarske akterje, vključno s podjetji, 
delavci, vlagatelji in potrošniki, in da bi 
dosegli njihovo vključenost, bi morala 
Komisija pripraviti smernice za sektorje 
gospodarstva, ki bi lahko največ prispevali 
k doseganju cilja podnebne nevtralnosti. 
Smernice bi morale vsebovati okvirne 
krivulje za zmanjšanje toplogrednih 
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enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

plinov v teh sektorjih na ravni Unije. To 
bi tem sektorjem dalo gotovost za sprejetje 
ustreznih ukrepov, načrtovanje potrebnih 
naložb in bi jim tako pomagalo, da 
ostanejo na poti prehoda. To bi bil hkrati 
tudi mehanizem za vključitev sektorjev v 
iskanje rešitev za podnebno nevtralnost.

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

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Smernice za gospodarske sektorje 
bi bilo treba razviti z institucionaliziranim 
dialogom in izmenjavo informacij med 
oblikovalci politike in ključnimi deležniki, 
kot so predstavniki podjetij, sindikati in 
civilna družba ter v tesnem sodelovanju z 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Dogovorjene krivulje bi morale 
odražati potrebo, da se doseže postopen 
napredek; vendar bi morala revizija 
omogočiti prožnost, če nastopijo izredne 
razmere, zlasti krizne situacije. 
Gospodarski sektorji, zlasti mala in 
srednja podjetja, za svoje odločitve in 
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naložbe potrebujejo gotovost in 
predvidljivost; zato revizija krivulj ne bi 
smela zmanjšati predvidljivosti prehoda 
na zeleno gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V skladu z zavezanostjo Komisije 
načelom o boljši pripravi zakonodaje bi si 
bilo treba prizadevati za skladnost 
instrumentov Unije v zvezi z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov. Sistem 
merjenja napredka pri doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti ter skladnosti 
sprejetih ukrepov s tem ciljem bi moral 
temeljiti na okviru upravljanja iz Uredbe 
(EU) 2018/1999 in biti skladen z njim. 
Zlasti bi bilo treba sistem rednega 
poročanja ter sosledje ocen in ukrepov 
Komisije na podlagi poročanja uskladiti z 
zahtevami za predložitev informacij in 
poročil držav članic iz Uredbe (EU) 
2018/1999. Uredbo (EU) 2018/1999 bi bilo 
zato treba spremeniti, da se v ustrezne 
določbe vključi cilj podnebne nevtralnosti.

(22) V skladu z zavezanostjo Komisije 
načelom o boljši pripravi zakonodaje bi si 
bilo treba prizadevati za skladnost 
instrumentov Unije v zvezi z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov. Sistem 
merjenja napredka pri doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti ter skladnosti 
sprejetih ukrepov s tem ciljem bi moral 
temeljiti na okviru upravljanja iz Uredbe 
(EU) 2018/1999 in biti skladen z njim. 
Zlasti bi bilo treba sistem rednega 
poročanja ter sosledje ocen in ukrepov 
Komisije na podlagi poročanja uskladiti z 
zahtevami za predložitev informacij in 
poročil držav članic iz Uredbe (EU) 
2018/1999. Uredbo (EU) 2018/1999 bi bilo 
zato treba spremeniti, da se v ustrezne 
določbe vključi cilj podnebne nevtralnosti 
in mehanizem za sodelovanje ključnih 
sektorjev gospodarstva za dosego tega 
cilja.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Podnebne spremembe so že po 
definiciji čezmejni izziv in potrebno je 
usklajeno ukrepanje na ravni Unije, da bi 
lahko učinkovito dopolnili in okrepili 
nacionalne politike. Ker cilja te uredbe 
(doseči podnebno nevtralnost v Uniji do 
leta 2050) ne morejo zadovoljivo doseči 
same države članice, temveč se ta cilj 
zaradi obsega in učinkov lažje doseže na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev –

(23) Podnebne spremembe so že po 
definiciji čezmejni izziv in potrebno je 
usklajeno in solidarnostno ukrepanje na 
ravni Unije, da bi lahko učinkovito 
dopolnili in okrepili nacionalne politike. 
Ker cilja te uredbe (doseči podnebno 
nevtralnost v Uniji do leta 2050) ne morejo 
zadovoljivo doseči same države članice, 
temveč se ta cilj zaradi obsega in učinkov 
lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev –

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja okvir za trajno in 
postopno zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov ter povečanje odvzemov po 
naravnih ali drugih ponorih v Uniji.

Ta uredba vzpostavlja okvir za postopno 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
ter povečanje odvzemov po naravnih ali 
drugih ponorih v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 20

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 

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

ureja zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo v skladu s sklepi Evropskega sveta 
z dne 12. decembra 2019 in cilji Pariškega 
sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

The greenhouse gas inventory reports sent annually by Member States to the Climate 
Convention (UNFCCC) contain REPORTED values of emissions and removals. Climate 
neutrality, therefore, is based on the principle of what the atmosphere "sees" (contrary to 
"accounted" emissions and removals which measure progress towards a specific political 
target). For this reason it is important to emphasize that this type of emission data (reported) 
should be used in the legislation regarding the objective of climate neutrality. Reported 
emission and removals are also used in submitted Long Term Strategies by Member States 
and in the Commission's "Clean Planet for all" communication. Therefore this wording is 
important for clarity reasons.

Predlog spremembe 21

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 doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri tem pa 
zagotavlja pravičnost in solidarnost ter 
upošteva različna izhodišča, zmogljivosti 
in prizadevanja držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3
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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 na podlagi temeljite 
ocene učinka, ki odraža gospodarske 
razmere po covidu-19 in posebno 
pozornost namenja potencialu sektorjev 
za zmanjšanje in odvzeme, in ob 
upoštevanju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) do decembra 2020 pregleda cilj 
Unije za leto 2030 na področju podnebja iz 
člena 2(11) Uredbe (EU) 2018/1999. Če 
Komisija meni, da je treba ta cilj 
spremeniti, na podlagi predhodnega 
soglasja Evropskega sveta po potrebi 
predloži predloge Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

A longer timeframe for the Commission's impact assessment is required as important 
information is currently missing, in particular the NECP of some Member States, as well as 
an in-depth analysis of the economic consequences of the Covid-19 pandemic. Moreover, the 
Regulation must not prejudge the outcome of the assessment nor of the potential increase of 
the emission reductions targets. So far all energy and climate targets were agreed at the 
European Council level, in line with its role to set the EU's strategic priorities. Any 
amendment to climate targets is therefore subject to a prior agreement by the European 
Council.

Predlog spremembe 23

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 do decembra 2021 oceni, 
ali bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči izpolnitev popravljenega 
cilja za leto 2030 iz člena 2(3) in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.
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Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija do decembra 2020 
pripravi načrt s podrobnimi ukrepi, ki jih 
je treba sprejeti na ravni Unije, da se 
zagotovi sprostitev ustreznih sredstev za 
potrebne naložbe, s katerimi bi dosegli 
podnebno nevtralno gospodarstvo Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju različnih izhodišč za doseganje podnebne nevtralnosti po gospodarskih 
sektorjih v različnih državah članicah bi morali biti finančni in podporni mehanizmi EU 
sorazmerni s socialnim in gospodarskim bremenom prehoda.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 črtano
Krivulja za doseganje podnebne 

nevtralnosti
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 
pregledu globalnega stanja iz člena 14 
Pariškega sporazuma pregleda krivuljo.
2. Krivulja izhaja iz cilja Unije na 
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področju podnebja za leto 2030 iz člena 
2(3).
3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:
(a) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;
(b) konkurenčnost gospodarstva 
Unije;
(c) najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo;
(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;
(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;
(f) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;
(g) naložbene potrebe in priložnosti;
(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;
(i) mednarodni razvoj in prizadevanja 
za dosego dolgoročnih ciljev Pariškega 
sporazuma in končnega cilja Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;
(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC).

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Smernice za sektorske krivulje za 
doseganje podnebne nevtralnosti 
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1. Komisija do ... [šest mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe] pripravi 
smernice za okvirne krivulje na ravni 
Unije za različne gospodarske sektorje, da 
bi tem sektorjem pomagala prispevati k 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti 
najpozneje do leta 2050, kot je določeno v 
členu 2(1).
2. Smernice iz odstavka 1 zajemajo 
zmanjšanje emisij in povečanje odvzemov 
v naslednjih sektorjih:
(a) električna energija,
(b) industrija,
(c) promet,
(d) ogrevanje in hlajenje,
(e) stavbe,
(f) kmetijstvo,
(g) odpadki in raba zemljišč, 
sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo 
(LULUCF),
(h) drugi sektorji, ki so pomembni za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1).
3. Te krivulje se začnejo uporabljati 
od ... [6 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe].
4. Komisija pri pripravi smernic iz 
odstavka 1 upošteva:
(a) socialno-gospodarski odtis;
(b) stroškovno in ekonomsko 
učinkovitost;
(c) konkurenčnost sektorja v 
svetovnem gospodarstvu;
(d) konkurenčnost gospodarstva 
Unije;
(e) najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo;
(f) stroške razgradnje in recikliranja 
uporabljenih tehnologij ter njihov vpliv na 
okolje in biotsko raznovrstnost, vključno z 
vplivom pridobivanja surovin; (
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(g) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;
(h) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;
(i) potrebo po zagotavljanju okoljske 
učinkovitosti in postopnega napredka;
(j) naložbene potrebe in priložnosti, 
pa tudi prizadevanja za energijsko 
učinkovitost in naložbe v zvezi z 
razogljičenjem, ki jih izvajajo različni 
sektorji;
(k) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;
(l) mednarodni razvoj in prizadevanja 
tretjih držav za dosego dolgoročnih ciljev 
Pariškega sporazuma in končnega cilja 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja;
(m) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC).
5. Komisija pregleda smernice, če 
ugotovi, da je prišlo do pomembne 
spremembe katerega od dejavnikov iz 
odstavka 4.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da vsi ključni sektorji gospodarstva prispevajo k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti. Vsi sektorji, ki so vključeni v EU ETS, in sektorji, ki vanj niso vključeni, bi 
morali sprejeti primerljiva prizadevanja in iskati rešitve za uresničitev cilja podnebne 
nevtralnosti.

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1);

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) napredek pri naslednjih sektorskih 
krivuljah iz člena 3a(1);

Or. en

Predlog spremembe 29

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 Unije s ciljem 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1);

Or. en

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ustreznost sektorskih krivulj iz 
člena 3a(1) za zmožnost sektorjev, da 
napredujejo k cilju nevtralnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

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, hkrati sprejme 
potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pred sprejetjem oceni 
vsak osnutek ukrepa ali zakonodajni 
predlog glede na cilj podnebne nevtralnosti 
iz člena 2(1), kot je bil opredeljen v 
krivulji iz člena 3(1), in to analizo vključi 
v oceno učinka, ki spremlja navedene 
ukrepe ali predloge, ob sprejetju pa objavi 
rezultate navedene ocene.

4. Komisija pred sprejetjem oceni 
vsak osnutek ukrepa ali zakonodajni 
predlog glede na cilj podnebne nevtralnosti 
iz člena 2(1) in to analizo vključi v oceno 
učinka, ki spremlja navedene ukrepe ali 
predloge, ob sprejetju pa objavi rezultate 
navedene ocene.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a
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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 ob upoštevanju 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);

Or. en

Obrazložitev

Cilj podnebne nevtralnosti je mogoče doseči le, če se zmanjšanja ali odvzemi izvedejo tudi v 
„neenergetskih sektorjih“, vključno z LULUCF. Nacionalni energetski in podnebni načrti 
vsebujejo predvsem informacije, povezane z energijo, zato ne zadostujejo za oceno napredka.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) skladnost ukrepov, sprejetih v 
sektorjih s sektorskimi krivuljami iz člena 
3a(1);

Or. en

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustreznost relevantnih nacionalnih 
ukrepov za zagotovitev napredka pri 
prilagajanju iz člena 4.

(b) relevantne nacionalne ukrepe za 
zagotovitev napredka pri prilagajanju iz 
člena 4.
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Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za ocenjevanje „ustreznosti“ nacionalnih ukrepov v skladu z 
nacionalnimi okoliščinami.

Predlog spremembe 36

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 napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu s ciljem iz člena 2(1), ali ne 
zadostujejo za zagotovitev napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, lahko tej državi 
članici izda priporočila. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za ocenjevanje „ustreznosti“ nacionalnih ukrepov v skladu z 
nacionalnimi okoliščinami.

Predlog spremembe 37

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 ustreznih organov 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC);

Or. en
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Predlog spremembe 38

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; ter

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

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Splošno sklicevanje na „vse dodatne informacije“ zmanjšuje pravno varnost med državami 
članicami, saj tvegajo, da bodo ocenjene na podlagi zelo različnih dokumentov zelo 
različnega porekla in verodostojnosti. Vezanost ocene na uredbo o taksonomiji bi privedla do 
izključitve nekaterih tehnologij, ki so bistvene za doseganje cilja podnebne nevtralnosti in ki 
so skladne s poročili IPCC in Mednarodne agencije za energijo.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 9
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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 
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.

Or. en
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Obrazložitev

Krivulje za ključne gospodarske sektorje bi bilo treba določiti v obliki smernic. Ker je cilj 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 določen v zakonodaji, je zavezujoč in zagotavlja 
dolgoročno usmeritev za gospodarstvo EU. Poleg tega določanje krivulj s pomočjo 
delegiranega akta povzroča le regulativno negotovost.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba EU 2018/1999
Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) v členu 3(2) se doda naslednja 
točka:
„(da) opisa obsega, v katerem namerava 
uporabiti sektorske krivulje iz člena 3a(1) 
Uredbe .../... [podnebna pravila]“ za svoj 
cilj podnebne nevtralnosti različnih 
sektorjev;

Or. en

Obrazložitev

V integrirane nacionalne energetske in podnebne načrte je dodan dodaten oddelek za 
spremljanje, kako sektorji načrtujejo upoštevanje sektorskih predvidenih potekov v svojih 
strategijah za razogljičenje.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 5
Uredba EU 2018/1999
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) člen 11 se nadomesti z naslednjim: (5) člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Podnebni in energetski dialog na več 

„Člen 11

Podnebni in energetski dialog na več 
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ravneh ravneh

Vsaka država članica v skladu z 
nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo lokalni organi, organizacije civilne 
družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in 
druge zadevne zainteresirane strani ter širša 
javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali o doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila] ter različnih – tudi 
dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za 
energetsko in podnebno politiko, in ocenili 
napredek, razen če že ima strukturo, ki 
služi istemu namenu. V okviru takšnega 
dialoga se lahko razpravlja o celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih.“;

Vsaka država članica v skladu z 
nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo lokalni organi, organizacije civilne 
družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in 
druge zadevne zainteresirane strani, 
vključno s predstavniki sektorjev iz člena 
3a(2) Uredbe .../... [podnebna pravila], ter 
širša javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali o doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila] ter različnih – tudi 
dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za 
energetsko in podnebno politiko, in ocenili 
napredek, razen če že ima strukturo, ki 
služi istemu namenu. V okviru takšnega 
dialoga se lahko razpravlja o celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih.“;

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Uredba EU 2018/1999
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) v členu 29 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:
1. Komisija do 31. oktobra 2021 in 
nato vsaki dve leti na podlagi celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
poročil o napredku, sektorskih krivulj iz 
člena 3a(1) Uredbe .../... [podnebna 
pravila], drugih informacij, ki so predmet 
poročanja v skladu s to uredbo, 
kazalnikov in, kadar so na voljo, evropske 
statistike in podatkov, oceni:

Or. en


