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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 50. seji 18. 2. 2015 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjotskega protokola
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjotskega
protokola, ki ga je Vlada RS posredovala Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Uvodno predstavitev je podal Uroš Vajgl, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
ki je pojasnil, da je potrebno v času do novega mednarodnega sporazuma, ki naj bi
ga pogodbenice Kjotskega protokola sprejele na podnebni konferenci v Parizu
decembra letos, sprejeti pravni instrument, ki se bo uporabljal v drugem ciljnem
obdobju od leta 2013 do leta 2020. Pojasnil je, da so finančne posledice izvajanja
spremembe iz Dohe za EU in vse njene drţave članice ţe zajete v podnebnoenergetskem sveţnju EU do leta 2020. To pomeni, da ratifikacija spremembe iz
Dohe ne prinaša dodatnih finančnih posledic, saj vsebuje samo zaveze, ki jih je naša
drţava ţe sprejela po veljavni evropski zakonodaji. V razpravi je podal natančnejša
pojasnila glede podatkov, ki so vsebovani v preglednici iz priloge B k protokolu.
Člani komisije ugotavljajo, da je po izteku prvega ciljnega obdobja Kjotskega
protokola (2008-2012) potrebno z novim pravnim temeljem določiti drugo ciljno
obdobje od leta 2013 do 2020. Člani komisije podpirajo mednarodno vizijo o
preprečitvi nevarnih posledic podnebnih sprememb in zadrţanj rasti globalne
temperature. Nadaljevanje politike povečevanja energetske učinkovitosti prinaša
številne prednosti, kot so investicije v nove tehnologije, kar prispeva k gospodarski
rasti. Zato v luči boja proti podnebnim spremembam, podpirajo predlagane obveze
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Člani komisije ugotavljajo, da je Slovenija zavezana prihodnjim ciljem energijske
učinkovitosti v okviru energetske in podnebne politike za leto 2020 na ravni EU. Cilj
na nacionalni ravni do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo
povečale za več kot 4 % glede na leto 2005. Ob tem pa člani komisije izpostavljajo,
da v metodologiji ocenjevanja emisij do ciljnega leta 2020, niso upoštevani ponori
CO2 v gozdovih. Člani komisije opozarjajo na seznam toplogrednih plinov iz priloge A

v protokolu in odnos, ki se v prihodnje pričakuje od ZDA in LR Kitajske, glede na
njune posebnosti do ciljev in obvez globalne okoljske politike.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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