Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-20/2021/10
Ljubljana, 12. 11. 2021

Predlog
ZAPISNIK

73. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve (v
nadaljevanju: Komisija), ki je bila v torek, 26. oktobra 2021, v sobi 212/II, Šubičeva
ulica 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 14. uri in zaključila ob 16. uri.
Prisotni:
 predsednik Bojan Kekec,
 podpredsednik Igor Antauer,
 člani: mag. Peter Požun, Bogomir Vnučec, mag. Miroslav Ribič, Davorin Terčon,
Tomaž Horvat (na podlagi 24. člena Poslovnika namesto Samerja Khalila) in
Marjan Maučec (na podlagi 24. člena Poslovnika namesto Željka Vogrina).
Opravičeno odsotni:
 mag. Igor Velov, Željko Vogrin, prof.dr. Branka Kalenić Ramšak, Samer Khalil,
Bojana Potočan in Branko Šumenjak.
Ostali prisotni:
 veleposlanica Barbara Sušnik in Petra Kalan, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Miha Movrin, Ministrstvo za okolje in prostor.
Dnevni

r e d:

1. Predstavitev predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi
polovici leta 2021
2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, Sklepa (EU)
2015/1814 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije
za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ter Uredbe (EU) 2015/757, EPA
2195-VIII, EU U 1030
3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi s prispevkom
letalstva k cilju Unije glede zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu in
ustreznem izvajanju globalnega tržnega ukrepa, EPA 2196-VIII, EU U 1031

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega Parlamenta
in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede količine pravic za vključitev v
rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih
plinov do leta 2030, EPA 2197-VIII, EU U 1032
5. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij
»Pripravljeni na 55«: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do
podnebne nevtralnosti, EPA 2198-VIII, EU 1033
6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju
emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot
prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma,
EPA 2199-VIII, EU U 1034
Ad 1 )
Na pobudo člana Komisije mag. Miroslava Ribiča se je Komisija seznanila s potekom
predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021.
Ustno informacijo je podala veleposlanica Barbara Sušnik, generalna direktorica
Direktorata za zadeve EU na Ministrstvu za zunanje zadeve.
Pojasnila je, da je Slovenija svoj program predsedovanja Svetu EU usklajevala z 18
mesečnim programom tria predsedstev, skupaj z Nemčijo in Portugalsko.
Predsedovanje Slovenije so zaznamovali nepričakovani dogodki in dinamično
dogajanje tako v Evropi kot po svetu, kot so krizne zdravstvene razmere, 18 zasedanj
Sveta EU na Brdu ter Vrh EU-Zahodni Balkan. Izpostavila je, da so dosedanji dosežki
predsedovanja zabeleženi na 14 straneh, osredotočeni pa so na štiri prednostne
naloge Slovenije: 1. Odpornost in okrevanje Evropske unije. Strateško avtonomna
Unija, 2. Konferenca o prihodnosti Evrope, 3. Unija evropskega načina življenja,
vladavine prava in enakih meril za vse, 4. Verodostojna in varna Evropska unija.
Unija, ki je sposobna zagotavljati varnost in stabilnost tudi v svoji soseščini.
Glede prve prednostne naloge je pojasnila, da je predsedovanje Slovenije močno
zaznamovala zdravstvena kriza in epidemične razmere, ki jih je povzročil
koronavirus. Gospodarstva in zdravstveni sistemi držav članic in EU so bili močno
prizadeti, pokazale pa so se nekatere pomanjkljivosti na ravni EU. Glavni med njimi
sta odpornost in avtonomnost EU. Slovenija je soočanje s temi izzivi postavila visoko
na svojo agendo. Slovenija si prizadeva, da bi izkušnje iz pandemije covid-19
uporabili za krepitev zmogljivosti za uspešen spopad s pandemijami ter z različnimi
oblikami sodobnih in kompleksnih varnostnih tveganj in groženj. Prav tako nadaljuje s
prizadevanji za krepitev notranjega trga EU in Schengenskega območja ter
horizontalne usklajenosti institucij in zakonodaje EU. Izpostavlja pa pomembno
pomanjkljivost, ki se je pokazala v času pandemije in sicer neučinkovitost
čezmejnega delovanja, nudenja pomoči, izmenjave sredstev držav članic v času
zdravstvene krize. Slovenija si zato prizadeva, da bi do konca leta sprejeli ustrezne
pravne podlage in ustanovili organ za odziv na izredne zdravstvene razmere (HERA)
ter vzpostavili Evropsko zdravstveno unijo. Slovenija namenja veliko pozornosti tudi
kibernetski varnosti in avtonomnosti ter ustanovitvi skupne kibernetske enote EU;
okrevanju gospodarstev po krizi, potrjevanju državnih načrtov za okrevanja in
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dodeljevanje EU sredstev; doseganju trajnosti, okoljevarstvu, Zelenemu dogovoru,
cilju »Pripravljeni na 55«, koordinaciji EU na COP26; nedavnemu višanju cen
energije in energentov, skupnemu odzivu EU na višje cene; digitalni preobrazbi EU.
Vse to so zelo ambiciozni cilji, ki bi jih Slovenija želela uresničiti pred koncem
predsedovanja.
Glede druge prednostne naloge je pojasnila, da v okviru Konference o prihodnosti
Evrope, poteka široka javna razprava o glavnih izzivih, s katerimi se bo morala v
prihodnjem obdobju spopasti Evropska unija. Njen osrednji namen je približati
evropska vprašanja državljanom in pridobiti njihov pogled na osrednje dileme
evropske skupne prihodnosti. V ta namen bodo v okviru konference potekali štirje
paneli, na katerih potekajo razprave o okoljevarstvu, krepitvi gospodarstva in socialni
pravičnost, vlogi EU v svetu. Načrtovano je, da se dva od panelov zaključita v času
slovenskega predsedovanja Svetu EU, ostala dva pa bosta izvedena med francoskim
predsedovanjem Svetu EU. Uspeh Slovenije je, da je kot opazovalke zadevne
konference povabila tudi države Zahodnega Balkana. Z namenom razprave o
prihodnosti EU je potekal tudi 16. Blejski strateški forum. Izpostavljene so bile
nekatere pomanjkljivosti konference in sicer premajhna seznanjenost in angažiranost
državljanov.
Glede tretje prednostne naloge je pojasnila, da so stanje vladavina prava, evropski
način življenja in vrednote EU visoko na agendi slovenskega predsedovanja Svetu
EU. Slovensko predsedstvo se zavzema za nujnost ozaveščanja o evropskem načinu
življenja, ki je vse prej kot samoumeven in temelji na spoštovanju osebnega
dostojanstva, svobode in temeljnih pravic, pa tudi na upoštevanju pravil in
izpolnjevanju obveznosti. Predsedstvo se posveča spoštovanju temeljnih vrednot in
načel EU, vključno z zagotavljanjem vladavine prava, kar je skupna odgovornost
držav članic in institucij EU. Za namen ohranjanja in zagotavljanja vladavine prava,
se Slovenija zavzema za organiziranje letnega dialoga v okviru mehanizma za
spremljanje vladavine prava, ki bo države članice povezal v skupnost evropskih
vrednot. Mehanizem pa mora delovati objektivno in pregledno, ob spoštovanju načela
enakosti držav članic in njihove nacionalne identitete, ki je neločljivo povezana z
njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami. V okviru mehanizma so
države članice zavezane oddajati letna poročila o stanju vladavine prava.
Glede četrte prednostne naloge je pojasnila, da se Slovenija osredotoča predvsem
na problematiko nelegalnih migracij, krepitev Schengenskega območja, območje
Zahodnega Balkana in obrambno avtonomnost EU. Cilj Slovenije je učinkovito
izvajanje schengenske zakonodaje ter celovito delovanje trdnejšega, bolj robustnega
in na izzive pripravljenega schengenskega območja, brez nadzora na notranjih
mejah. Resnejši izzivi za schengensko območje in problematiko nelegalnih migracij
so se pojavili s pandemijo, razmerami v Afganistanu in Belorusiji. EU mora delovati
usklajeno ter po pravnih načelih in normah, v izvajanju zaščite zunanjih mej,
reševanje problematik v deželah izvora migrantov, izvajanju in posodobitvi azilnega
sistema EU, ter vračanju nelegalnih migrantov v države izvora. Da pa bo EU lahko
verodostojneje zagotavljala varnost, mora zagotoviti večjo stopnjo strateške
avtonomije na področju obrambe. To bi storila z okrepitvijo odnosov z zvezo NATO
ter institucionalizacijo stikov med obema organizacijama. Pri reševanju odprtih
regijskih varnostno-političnih vprašanj v soseščini, pa mora sodelovati s partnerskimi
državami. Slovenija veliko pozornost namenja državam Zahodnega Balkana.
Organizirala in uspešno je izpeljala Vrh EU-Zahodni Balkan, na katerem so bili
prisotni voditelji držav članic ter vrha EU in držav Zahodnega Balkana. Slovenija si je
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na Vrhu prizadevala za nadaljevanje procesa širitve EU z državami Zahodnega
Balkana v skladu z revidirano širitveno metodologijo EU.
Člani Komisije so se pozitivno odzvali na podrobno in obsežno predstavitev ter
pohvalili dosedanje izvedene aktivnosti v okviru predsedovanja. V razpravi so
zastavili naslednja vprašanja:
 kako bi lahko pospešili postopek vključevanja držav Zahodnega Balkana v EU, kaj
bi s tem pridobili in kako preprečiti njihovo usmerjenost vplivu drugim državam,
kot sta Ruska federacija in LR Kitajska,
 kakšno je stališče Slovenije v primeru kršitev vladavine prava na Poljskem,
 kdaj lahko pričakujemo »evropske oborožene sile«, ali vsaj skupne sile za hitro
odzivanje na krize,
 ali se lahko pričakuje povečanje javnega dolga zaradi programov okrevanja po
pandemiji,
 kako daleč je zakonodajni postopek za HERA in Evropsko zdravstveno unijo,
 ali EU oblikuje pobude in vlaga sredstva v razvoj antimikrobnih zdravil.
Predstavnica MZZ je v odgovoru navedla, da mora biti vsaka širitev EU dobro
premišljena in biti v soglasju vseh držav članic. Na vrhu EU-Zahodni Balkan širitev ni
bila pričakovana, dogodek je bil politične narave. Razpravljalo se je le o evropski
perspektivi Zahodnega Balkana. Cilj je, da se EU aktivno ukvarja z izzivi Zahodnega
Balkana. Potrdila je, da je regija ena od prioritetnih sfer interesa EU. Je pa potrebno
zavedanje, da določene države članice še vedno niso priznale vseh držav v regiji.
Tudi glede BiH so prisotni izzivi, ki se jih v EU resno zavedamo.
Glede situacije na Poljskem je pojasnila, da predsedstvo nima vpliva na dogajanje,
ga pa skrbno spremlja. Stališča Slovenije so jasna in temeljijo na pravu in vrednotah
EU. Delimo pozive, da se ohrani enotnost v okviru EU.
Skupnih oboroženih sil se ne pričakuje v kratkem, saj gre za kompleksno situacijo. O
tem že potekajo razprave na najvišjih nivojih EU in nekaj napredka je že možno
zaznati.
Zakonodajni postopek glede organa HERA in Evropske zdravstvene unije je v
zaključni fazi, sledila bo še implementacija. Na vprašanje o razvoju antimikrobnih
zdravil ni imela odgovora, ker ni seznanjena s podrobnostmi, strinjala pa se je, da ta
zadeva zagotovo spada v sfero odpornosti EU.
Ad 2 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, Sklepa (EU)
2015/1814 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za
trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ter Uredbe (EU) 2015/757 (v nadaljevanju:
Predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena
Zakona o sodelovanju med Državnim 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 v obravnavo.
Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor je v dopolnilni obrazložitvi predstavil
predlagane spremembe direktive in Predlog stališča.
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Predlagana direktiva je del novega zakonodajnega svežnja predlogov »Pripravljeni
na 55«, katerih namen je politike EU na področju podnebja, energije, rabe zemljišč,
prometa in obdavčitve pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj
55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Tako zmanjšanje emisij v
naslednjem desetletju je ključnega pomena, da Evropa uresniči evropski zeleni
dogovor in do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina na svetu. V
zakonodajnih predlogih so predstavljena zakonodajna orodja, katerih namen je
doseči cilje iz evropskih podnebnih pravil ter temeljito preobraziti naše gospodarstvo
in družbo za pravično, zeleno in obetavno prihodnost.
Po sistemu EU za trgovanje z emisijami (v nadaljevanju: EU ETS) se za emisije
ogljika plačuje, zgornje meje emisij iz nekaterih gospodarskih sektorjev pa se
znižujejo na letni ravni. Sistem je uspešen, saj so se emisije iz proizvodnje električne
energije in energetsko intenzivnih panog v zadnjih 16 letih zmanjšale za 42,8 %. V
zadevnem zakonodajnem aktu se predlaga, da se zgornja meja skupnih emisij
nadalje zniža, letna stopnja njihovega zmanjšanja pa poveča. Poleg tega se predlaga
postopno odpravo brezplačnega dodeljevanja pravic do emisij za letalstvo ter
uskladitev z globalno shemo za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika (CORSIA).
V sistem EU za trgovanje z emisijami naj bi se prvič vključile emisije iz ladijskega
prometa. Zaradi nezadostnega zmanjševanja emisij iz cestnega prometa in stavb bo
vzpostavljen nov ločen sistem trgovanja z emisijami za distribucijo goriva za cestni
promet in stavbe. Poleg tega Komisija predlaga povečanje obsega skladov za
inovacije in modernizacijo.
Komisija načelno podpira Predlog stališča ter pozdravlja namen in cilje predlagane
direktive. Pričakovan je pozitivni učinek ukrepov na doseganje podnebnih in okoljskih
ciljev, saj naj bi se spodbudila uporaba tehnologij z nizkimi emisijami ogljika.
Komisija se zaveda, da je zaradi posebnih nacionalnih okoliščin, prehod Slovenije v
podnebno nevtralno družbo zahteven in povezan z dodatnimi finančnimi sredstvi.
Komisija podpira prizadevanja za uvrstitev Slovenije kot upravičenke v Sklad za
modernizacijo,saj bi lahko koristilo posodobitvi in energetski učinkovitosti države.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, Sklepa (EU) 2015/1814 o
vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z
emisijami toplogrednih plinov ter Uredbe (EU) 2015/757.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije Bojan Kekec.
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Ad 3 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi s
prispevkom letalstva k cilju Unije glede zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu in
ustreznem izvajanju globalnega tržnega ukrepa (v nadaljevanju: Predlog stališča), ki
ga je Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju
med Državnim 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 v obravnavo.
Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor je v dopolnilni obrazložitvi predstavil
predlagane spremembe direktive in Predlog stališča.
Člani Komisije so bili seznanjeni, da predlagana sprememba spreminja veljavno
zakonodajo o sistemu trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU (v
nadaljevanju: EU ETS) v zvezi z njeno uporabo za letalstvo. Predlagana razširitev
področja uporabe EU ETS, z vključitvijo novih sektorjev, predvideva stroškovno
učinkovito in skladno revidiranje EU ETS v zvezi z emisijami iz letalstva za doseganje
posodobljenega cilja v okviru svežnja predlogov »Pripravljeni na 55«. Višja cena
pravic do emisije za letalstvo naj bi ohranjala sedanjo raven okoljske celovitosti za
mejno vrednost za letalstvo, s tem pa bi se okrepila njegova okoljska celovitost.
Komisija se strinja, da bodo predlagani ukrepi, kot je uvedba trgovanja z emisijami v
novih sektorjih in poostritev obstoječega sistema EU za trgovanje z emisijami,
omogočili hitrejše zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v naslednjem obdobju.
Zaradi višje cene pravic do emisije iz letalstva, je pričakovan pozitivni učinek ukrepov
pri prizadevanjih za dolgoročno omejitev v letalskem prometu sproščenih emisij
ogljikovega dioksida.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi s prispevkom
letalstva k cilju Unije glede zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu in ustreznem
izvajanju globalnega tržnega ukrepa.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije Bojan Kekec.
Ad 4 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa
Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede količine
pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z
emisijami toplogrednih plinov do leta 2030 (v nadaljevanju: Predlog stališča), ki ga je
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Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Državnim 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 v
obravnavo.
Dopolnilno obrazložitev je podal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, ki je predstavil
vsebino predlaganih sprememb Sklepa (EU) 2015/1814 in Predlog stališča. Pojasnil je, da je
v okviru svežnja »Pripravljeni na 55« potrebno povečati okoljski prispevek sistema trgovanja
s pravicami do emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji (v nadaljevanju: ETS). Razložil je,
da bi to storili z uravnavanjem letnih količin pravic za prodajo emisij na dražbi, da bi odpravili
strukturna neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem po pravicah na trgu ter izboljšali
odpornost ETS na večje pretrese. Izpostavil je, da je v ta namen leta 2019 že bila
ustanovljena rezerva za stabilnost trga, ki je mehanizem, kateri skrbi za stabilizacijo in
uravnava cene na trgu. Prav tako je pojasnil, da je cilj predloga zagotoviti, da se sedanji
parametri rezerve za stabilnost trga ohranijo po letu 2023 in vse do konca četrtega obdobja
ETS leta 2030, da se zagotovi tržna predvidljivost.
Slovenija podpira Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU)
2015/1814 glede količine pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za
trgovanje z emisijami toplogrednih plinov do leta 2030.
Komisija načelno podpira predlagano stališče in pozdravlja cilje predlaganih sprememb.
Meni, da je doseganje ciljev svežnja »Pripravljeni na 55« nujno za spopadanje s podnebnimi
spremembami.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega Parlamenta in
Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede količine pravic za vključitev v rezervo za
stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov do leta 2030.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije Bojan Kekec.

Ad 5 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in
Odboru regij »Pripravljeni na 55«: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030
na poti do podnebne nevtralnosti (v nadaljevanju:Predlog stališča), ki ga je
Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Državnim 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 v
obravnavo.
Dopolnilno obrazložitev je podal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, ki je predstavil
vsebino obravnavanega sporočila in Predlog stališča. Pojasnil je, da sporočilo spremlja
zakonodajni sveženj »Pripravljeni za 55«, ki prinaša predloge ukrepov, s katerimi namerava
EU zmanjšati neto emisije za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990 in
omogočiti Evropi, da bo do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. K tem ciljem
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EU in države članice zavezuje Uredba o evropskih podnebnih pravilih. Izpostavil je, da je
potrebno oblikovati rešitve, ki bodo upoštevale podnebne zaveze EU, različne izhodiščne
položaje držav ter slovenske nacionalne okoliščine kot so biotska raznovrstnost in delež
območij Natura 2000, visok delež gozdnatosti, visok delež rabe energije v prometu in druge,
saj so pomembne za oblikovanje in doseganje nacionalnih ciljev. Pojasnil je, da se mora
vzpostaviti uravnotežen nabor politik in ukrepov, ki bo zagotavljal, da vsi resorji, vsi državljani
in vse države članice prispevajo svoj delež k doseganju pravno zavezujočih podnebnih ciljev
in z upoštevanjem načel pravičnosti in solidarnosti ter stroškovne učinkovitosti. Pri tem pa
dodal, da mora vsaka država članica še naprej imeti pravico do izbire lastne energetske
mešanice in izbire najustreznejših tehnologij. Opomnil je tudi, da je poleg podnebnih ciljev
potrebno upoštevati vidike ohranjanja konkurenčnosti, vključno s podpornimi ukrepi in
razvojem novih tehnologij, ter opazovati kakšni so učinki na cene energij.
Slovenija pozdravlja sporočilo Komisije »Pripravljeni na 55« in se zavezuje k doseganju ciljev
svežnja.
Komisija pozdravlja sporočilo Komisije, ter podpira Predlog stališča. Pozdravlja cilje svežnja
»pripravljeni na 55«, ker meni, da je doseganje ciljev svežnja nujno za spopadanje s
podnebnimi spremembami. Ob tem pa izpostavlja nujnost zagovarjanja slovenskih
nacionalnih posebnosti v procesu pogajanj.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij »Pripravljeni na 55«:
uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije Bojan Kekec.

Ad 6 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem
letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do
2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega
sporazuma (v nadaljevanju:Predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru, na podlagi
prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim 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 v obravnavo.
Dopolnilno obrazložitev je podal predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, ki je predstavil
vsebino predlaganih sprememb uredbe in Predlog stališča. Pojasnil je, da sta ključni
spremembi: uvedba ambicioznejšega nacionalnega cilja za leto 2030 in s tem tudi novi potek
letne trajektorije dodeljenih letnih emisij ter sprememba prilagodljivosti, ki omogoča uporabo
odvzemov za doseganje ciljnega zmanjšanja emisij. Izpostavil je, da se, z namenom
doseganja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 55 % glede na leto 1990, povišuje
prispevek držav članic za skupno zmanjšanje emisij v obdobju 2021-2030 na 40 % glede na
leto 2005. Pri tem je dodal, da se pri delitvi bremen med državami članicami, upošteva BDP
na prebivalca ter dodatne korekcije, ki odražajo stroškovno učinkovitost in nacionalne
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značilnosti. Cilji znižanja emisij se po državah članicah gibljejo med -10 % in -50 %. Pojasnil
je, da je na podlagi tega bil za Slovenijo izračunan cilj zmanjšanja emisij za 27 %.
Slovenija podpira Predlog uredbe, saj meni, da na ustrezen način prispeva k novemu cilju
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030.
Komisija podpira Predlog stališča in pozdravlja cilje Predloga, ima pa nekatere pomisleke.
Člani Komisije izražajo skrb, da so ukrepi za zmanjšanje emisij prezapleteni in bi lahko
predstavljali brez dodatnih spodbud težke izzive in obremenitve manjšim gospodarskim
subjektom. Pri tem so izpostavili vpliv, ki bi ga imeli ukrepi na energetske operaterje in sicer
njihovo povišanje stroškov.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim
ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije Bojan Kekec.

Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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