
 
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v EU:
nacionalni cilji do leta 2030
 
Uredba o porazdelitvi prizadevanj državam članicam nalaga zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov, da bo EU dosegla svoj cilj: neto nič izpustov do leta 2050.
 

EU si je zadala cilj močno zmanjšati svoje izpuste toplogrednih plinov, s čimer hoče prispevati k
boju proti podnebnim spremembam. Do leta 2050 hoče EU doseči podnebno nevtralnost, kar je,
skupaj z vmesnim ciljem zmanjšati izpuste za 55 odstotkov do leta 2030, zapisano v evropskih
podnebnih pravilih. EU si te cilje prizadeva doseči z različnimi pobudami. Med njimi je uredba o
porazdelitvi prizadevanj, ki se posodablja v sklopu zakonodajnega svežnja "pripravljeni na 55".
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20200618STO81513/zeleni-dogovor-kljuc-do-podnebno-nevtralne-in-trajnostne-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180305STO99003/cilji-in-ukrepi-eu-za-zmanjsevanje-izpustov-toplogrednih-plinov


Kaj je porazdelitev prizadevanj? 
 
Uredba o porazdelitvi prizadevanj določa obvezujoče cilje za zmanjšanje izpustov toplogrednih
plinov za vsako državo EU v sektorjih, ki jih ne pokriva sistem tekmovanja z izpusti, kot so
promet, kmetijstvo, gradbeništvo in upravljanje z odpadki. Ti sektorji so odgovorni za večino
izpustov toplogrednih plinov v EU - okoli 60 odstotkov.
 
Namen uredbe je zagotoviti, da vse države EU sodelujejo v prizadevanjih za zmanjšanje
izpustov iz teh sektorjev. Določa zavezujoče letne cilje za izpuste po državah v obdobju 2021-
2030, pravila za določanje letnih dopustnih izpustov in kriterije za ocenjevanje napredka.
 
Trenutno je cilj uredbe zmanjšati izpuste v teh sektorjih za 29 odstotkov do leta 2030, v skladu z
zelenim dogovorom pa bi morali biti ti cilji višji.
 
Parlament je 8. junija 2022 podprl zvišanje cilja do leta 2030 na 40 odstotkov.
 
 
 
Kakšni so predlagani nacionalni cilji? 
 
Zmožnosti zmanjševanja izpustov se po državah razlikujejo, kar je upoštevano pri določanju
ciljev: osnova za izračun je bruto domači proizvod na prebivalca po državah. Predlagani cilji za
leto 2030 se gibljejo med -10 in -50 odstotkov v primerjavi z letom 2005.
 
 
 
Država Prejšnji  cilj  za  leto  2030  v

primerjavi  z  2005
Novi  c i l j i  za  leto  2030  v
pr imer jav i  z  le tom  2005
(pred log  Komis i je )

Luksemburg -40 % -50 %
Švedska -40 % -50 %
Danska -39 % -50 %
Finska -39 % -50 %
Nemčija -38 % -50 %
Francija -37 % -47.5 %
Nizozemska -36 % -48 %
Avstrija -36 % -48 %
Belgija -35 % -47 %
Italija -33 % -43.7 %
Irska -30 % -42 %
Španija -26 % -37.7 %
Ciper -24 % -32 %
Malta -19 % -19 %
Portugalska -17 % -28.7 %
Grčija -16 % -22.7 %
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32153/fit-for-55-meps-want-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions%20


•
•
•

 
Vir: predlog Komisije o posodobitvi uredbe (EU) 2018/842
 
 
Strategija o zmanjšanju izpustov bo pripravljena za vsako državo EU posebej, kar bo zagotovilo,
da bodo države tekom tega obdobja zlagoma zmanjševale izpuste.
 
Obstoječi sistem pa dopušča določeno prožnost. Države lahko shranijo, si sposodijo ali
prenesejo izpuste, ki so jim letno določeni - med seboj ali iz leta v leto.
 
Komisija je predlagala oblikovanje dodatne rezerve, ki bi vključevala dodatno odstranjevanje
CO2 s strani držav EU znotraj uredbe o rabi zemljišč in gozdarstvu. Države, ki bodo težko
dosegale svoje cilje, bodo lahko črpale iz te rezerve, če bodo izpolnjevale določene pogoje
(denimo, EU kot celota mora doseči svoje podnebne cilje za leto 2030).
 
 
 
Kaj predlaga Parlament? 
 
Evropski poslanci hočejo večjo preglednost in odgovornost za zmanjševanje izpustov in večjo
prožnost glede shranjevanja, izposojanja ali prenašanja količin. Prav tako hočejo opustiti
dodatne rezerve, ki jih predlaga Komisija. Sedaj, ko je Parlament sprejel svoje stališče glede
sprememb, se lahko začnejo pogajanja z državami EU. 
 
Druge pobude za zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov 
 
Več o ukrepih, ki so namenjeni doseganju zavez EU znotraj pariškega sporazuma: 
 

 Zmanjšanje izpustov CO2: razlaga novih ciljev za avtomobile in kombije  
Selitev virov CO2: Kako ustaviti podjetja, ki se izogibajo predpisom o izpustih 
 Izpusti toplogrednih plinov ladij in letal: dejstva in številke (infografika) 
 

Slovenija -15 % -27 %
Češka -14 % -26 %
Estonija -13 % -24 %
Slovaška -12 % -22.7 %
Litva -9 % -21 %
Poljska -7 % -17.7 %
Hrvaška -7 % -16.7 %
Madžarska -7 % -18.7 %
Latvija -6 % -17 %
Romunija -2 % -12.7 %
Bolgarija 0 % -10 %
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3257a0-e4ee-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


Vas zanima še več? Oglejte si infografike o napredku EU na področju doseganja podnebnih
ciljev.
 
Več
Zakonodajni vozni red
Brifing: Revizija uredbe o porazdelitvi prizadevanj za obdobje 2021-2030: sveženj "pripravljeni
na 55" (Služba Evropskega parlamenta za raziskave)
Evropska komisija: Zvišanje ambicij uredbe o porazdelitvi odgovornosti
Evropska komisija: Vprašanja in odgovori – uredba o porazdelitvi prizadevanj in uredba o
zemljiščih, gozdarstvu in kmetijstvu
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180706STO07407/podnebne-spremembe-kako-eu-uresnicuje-cilje-podnebne-politike-iz-leta-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180706STO07407/podnebne-spremembe-kako-eu-uresnicuje-cilje-podnebne-politike-iz-leta-2020
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-fit-for-55/file-review-of-the-effort-sharing-regulation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698812
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698812
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_21_3543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_21_3543

