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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 68. redni seji, 6. 4. 2016, sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu
Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov
o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 68. redi seji, 6. 4. 2016
obravnavala Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu
Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Zdruţenih narodov o
spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (v nadaljevanju: predlog stališča), ki ga je
Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim
zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04,
43/10, 107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal Uroš Vajgl, namestnik generalne direktorice Direktorata za
okolje, na Ministrstvu za okolje in prostor. V uvodni predstavitvi je poudaril, da predstavlja
Pariški sporazum zaradi njegove ambicioznosti pri zasledovanju trajnostnega razvoja in
nizkoogljične druţbe zgodovinski uspeh in obenem prvi globalen pravno zavezujoč sporazum
o podnebnih spremembah. Glavne karakteristike omenjenega sporazuma so predvsem, da
je univerzalen, dolgoročen, pravno zavezujoč, uravnoteţen transparenten in pošten. Njegov
cilj je dolgoročno zmanjšanje emisij za obdobje po letu 2020 s ciljem, da se dvig globalne
temperature omeji pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo. V luči zagotavljanja
solidarnosti med drţavami pogodbenicami vsebuje Pariški sporazum solidarnostne
mehanizme, prek katerih bodo razvite pogodbenice nadaljevale s pomočjo drţavam v
razvoju pri realizaciji dolgoročne podnebne politike, ki jo omenjeni sporazum nalaga vsem
pogodbenicam. Drţave članice Evropske unije so sprejele skupno zavezo, da bodo do leta
2030 zmanjšale emisije toplogrednih plinov za vsaj 40% v primerjavi z letom 1990. Evropska
komisija je za sektorje, ki so zajeti v sistem trgovanja z emisijami (ETS), ţe sprejela predlog
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev
stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naloţb. V pripravi so tudi predlogi
o določitvi ciljev drţav članic za sektorje izven sistema za trgovanje z emisijami (t.i. ne-ETS
sektorji) in o tem, kako integrirati emisije in ponore ogljika zaradi rabe zemljišč, spremembe
rabe zemljišč in gozdarstva.
Člani komisije izpostavljajo vprašanje ustreznosti udeleţbe visokega predstavnika RS na
slovesnem podpisu Pariškega sporazuma, saj je bilo na ravni EU dogovorjeno, da se
podpisa udeleţijo predstavniku EU in vseh drţav članic, po moţnosti na najvišji politični
ravni. Obenem komisija opozarja, da je glede na določbe o začetku veljavnosti sporazuma, ki
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določajo, da ta začne veljati 30. dan po datumu, ko bo najmanj 55 pogodbenic, katerih
skupni deleţ izpustov dosega najmanj 55% vseh izpustov toplogrednih plinov, depozitarju
predloţilo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, potrebno ugotoviti katere
drţave bodo k omenjenemu sporazumu pristopile in ali bodo med njimi tudi t.i. velike
onesnaţevalke. Komisija opozarja tudi na nejasne določbe glede določanja referenčnega
leta na podlagi katerega se ugotavlja, ali dvig globalne temperature presega 2°C. V predlogu
stališča sta namreč uporabljena tako leto 1990 kot predindustrijska doba. Glede na to, da je
omenjeni sporazum politično in pravno zavezujoč se izpostavlja vprašanje posledic v primeru
nespoštovanja danih zavez s strani pogodbenic in v primeru odstopa od sporazuma, ki ga
predvideva 28. člen Pariškega sporazuma. Člani komisije izpostavljajo tudi določbo 5. člena
Pariškega sporazuma glede ponorjev in rezervoarjev toplogrednih plinov, vključno z gozdovi,
saj menijo, da mora Slovenija namenjati ustrezno skrb ohranjanju gozdov in s tem povečanju
ponorov.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Pariškega
sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Zdruţenih narodov o spremembi
podnebja, v imenu Evropske unije.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec, mag. inţ. energ.
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