
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. Celo 
poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

SL 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 20. novembra 2019 

Po mnenju revizorjev EU dobro poroča o 
emisijah toplogrednih plinov, potrebuje pa 
boljši vpogled v prihodnja zmanjšanja 
Po navedbah v novem poročilu Evropskega sodišča se emisije toplogrednih plinov v EU 
sporočajo v skladu z mednarodnimi zahtevami, evidence emisij pa so se s časom izboljšale. 
Vendar je po mnenju revizorjev potreben boljši vpogled v specifične sektorje, kot sta 
kmetijstvo in gozdarstvo. Revizorji priporočajo tudi, naj se še izboljša poročanje o tem, kako 
politike EU in držav članic za blažitev podnebnih sprememb prispevajo k uresničevanju ciljev 
zmanjšanja emisij za leta 2020, 2030 in 2050. 

EU sodeluje v globalnih prizadevanjih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, njeni cilji pa so 
zmanjšanje za 20 % do leta 2020, za 40 % do leta 2030 in za 80–95 % do leta 2050. EU in njene 
države članice v okviru spremljanja napredka pri uresničevanju teh ciljev vsako leto sporočijo 
svoje evidence toplogrednih plinov. Pripravijo tudi projekcije za oceno prihodnjega napredka pri 
zmanjševanju emisij, ki tudi nakazujejo, ali bodo politike in ukrepi za blažitev posledic uspešni.  

Revizorji so ocenili, ali je Evropska komisija s pomočjo Evropske agencije za okolje ustrezno 
preverila kakovost evidenc toplogrednih plinov v EU in informacij o načrtovanih zmanjšanjih 
emisij na ravni EU.  

Ugotovili so, da so evidence EU in držav članic zajemale sedem glavnih toplogrednih plinov in vse 
ključne sektorje, kot se zahteva v skladu z mednarodnimi pravili o poročanju. Ugotovili so tudi, da 
se je evidenca toplogrednih plinov v EU s časom izboljšala. Pregled kakovosti evidenc je bil 
zadovoljiv in splošna raven negotovosti se je v zadnjih letih zmanjšala, čeprav se za sektor rabe 
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) niso izvajala enake vrste preverjanja 
kot za druge sektorje.  

„Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in s tem omejitev globalnega segrevanja je 
najpomembnejši izziv, ki ga mora EU premagati,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča 
Nikolaos Milionis, ki je pristojen za to poročilo. „Komisija si prizadeva, da bi pripravila točne 
podatke o ravneh emisij. Zdaj bi morala dodatno izboljšati informacije o trendih in ocenah vplivov 
politik.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Da bi se doseglo zmanjšanje emisij do leta 2020, je EU postavila cilje, ki vključujejo večino 
sporočenih podatkov, tudi tiste za mednarodni letalski promet. Vendar so prvi cilji za sektor 
LULUCF zastavljeni za leto 2030 in za mednarodni pomorski promet za leto 2050, vmesnih ciljev 
ali ukrepov za zmanjšanje na ravni EU pa ni. Smernice in pomoč EU so koristile državam članicam, 
da so izboljšale svoje napovedi. Vendar revizorji opozarjajo, da Komisija ni ocenila tveganja 
bistvenih odstopanj od svojega globalnega referenčnega scenarija za EU. Trenutno kažejo 
združene projekcije držav članic za obdobje po letu 2023 nižja zmanjšanja emisij kot referenčni 
scenarij Komisije. 

Komisija je pred nedavnim predstavila strateško dolgoročno vizijo za podnebno nevtralno EU do 
leta 2050. Pripravila je tudi več razvojnih časovnih načrtov za sektorje, v katerih nastane 70 % 
emisij, na primer za sektorja prometa in energetike. Vendar ni tovrstnih specifičnih časovnih 
načrtov za druge ključne sektorje, vključno z LULUCF in kmetijstvom, saj se skupna kmetijska 
politika opredeljuje v sedemletnih ciklih. Komisija sicer opravlja kontrole kakovosti informacij, ki 
so jih predložile države članice, vendar poročanje o učinkih sedanjih ukrepov še vedno ni 
popolno. Zato Komisija ne more podrobno prikazati, kako ukrepi in politike EU in držav članic za 
blažitev podnebnih sprememb prispevajo k doseganju ciljev zmanjšanja emisij za leta 2020, 2030 
in 2050. 

 
Pojasnila za urednike 
Po ocenah Medvladnega odbora za podnebne spremembe so emisije toplogrednih plinov, ki jih 
povzroči človek, doslej povzročile dvig globalnih temperatur na svetovni ravni za približno 1,0 °C v 
primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Med nadaljnjimi učinki tega povečanja so dvig morske 
gladine in bolj ekstremni vremenski pojavi. Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi 
podnebja (UNFCCC), katere namen je ustalitev koncentracij toplogrednih plinov, je bila podpisana 
leta 1992. Nadaljnji koraki so bili narejeni s sprejetjem Kjotskega protokola (1997) in bolj nedavno 
Pariškega sporazuma (2015). Do leta 2017 je EU svoje emisije zmanjšala za 21,7 % glede na ravni 
iz leta 1990. 

Posebno poročilo št. 18/2019 – Emisije toplogrednih plinov v EU: poročanje o njih je dobro, toda 
potreben bo boljši vpogled v prihodnja zmanjšanja – je na voljo na spletišču Sodišča 
(eca.europa.eu) v 23 jezikih. Je nadaljevanje drugih letošnjih publikacij Sodišča o zelo sorodnih 
temah, in sicer posebnega poročila o evropskih okoljsko-ekonomskih računih in pregleda poročanja 
EU o trajnosti. 
Evropsko računsko sodišče svoja posebna poročila predstavlja Evropskemu parlamentu in Svetu EU 
ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in 
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede. 
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