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Skupne lastnosti 

▣ Za izvajanje je pristojno ministrstvo za okolje.  
▣ Odgovornosti za energetsko tranzicijo – ministrstvo, 

pristojno za infrastrukturo ali energetiko.  
▣ Nekateri zakoni so kratki in splošni (švedski, norveški, 

madžarski) 
▣ Nekateri so daljši in konkretneje urejajo širšo materijo s 

področja izpustov TGP (Francija, Bolgarija, Hrvaška) 
▣ Večina vsebujejo okvirne cilje ter nekakšno obliko 

načina sledenja in poročanja napredka 
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Primerljivi cilji 

▣ Nizozemska: ogljična nevtralnost do 2050, 95% znižanje 
izpustov do leta 2050. Vmesni cilj 49% do 2030. 

▣ Norveška: 40% do 2030, 80-95% do 2050. 
▣ Madžarska: 55% do 2030, nevtralnost do 2050. 
▣ Švedska in Portugalska: cilje naj določijo državni organi 
▣ Hrvaška: Strategija 2040, s pogledom na 2070 
▣ Nemčija (draft): 65% do 2030, 88% do 2040 
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Specifike  

▣ Francija: zaprtje termoelektrarn, zelo energetsko 
intenziven akt – tranzicija, široko sodelovanje javnosti, 
citizens assembly (Orleans) 

▣ Hrvaška: sistem trgovanja z emisijami (ETS), varstvo 
ozona 

▣ Velika Britanija in Nemčija (draft): ogljični proračun 
▣ Francija, Bolgarija, Hrvaška: inšpekcijski in upravni 

nadzor nad izvajanjem zakona, financiranje ‘podnebnih’ 
ukrepov in/ali investicij 
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Evropski podnebni zakon 

• Sprejet 30. junija 2021 

• ‘Evropska podnebna pravila’ 

• Pariški sporazum 

• Ogljična nevtralnost do leta 2050 in negativne emisije po 2050 

• Vmesni podnebni cilji, 2030, 2040 (55% do 2030) 

• Pregled in uskladitev zakonodaje EU s podnebnim ciljem 

• Znanstveno svetovalni odbor - Evropski znanstveni svetovalni odbor za podnebne spremembe 

• Prilagajanje podnebnim spremembam 

• Ocena napredka Unije, držav članic.  

• Vsaj 55% znižanje izpustov TGP do leta 2030 glede na leto  

• Dolgoročne podnebne strategije, NEPN-i. 
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Sledimo ali nadgradimo? 

▣ Vsaka država ima svoje specifike, geografske, naravne in družbene. 

▣ Kako nasloviti hitrejše segrevanje od povprečja? 

▣ Sledimo minimumu ali načrtujemo za prihodnost – stroški, vplivi 

▣ Zavezuje nas mednarodno pravo – kako pristopiti do potencialno 
prenizkih ciljev EU? 

▣ Kako vključiti socialni, družbeni vidik? 

▣ Kako sklepati kompromise inkje so meje kompromisov? 

▣ Podnebne tožbe? 
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