Ново изследване показва липса на търсене за огромния
излишък по Протокол от Киото
Брюксел, 12 септември, 2012. Ново проучване показва, че правилата в настоящия Киото
Протокол позволяват на богатите страни да продължат да излъчват парникови газове,
без да променят поведението на бизнеса, докато натрупват над 17 милиарда тона
излишни разрешителни за намаляване на емисиите до 2020 г. Този астрономически
излишък заплашва жизнеспособността на всяко бъдещо споразумение за климата. В
преговорите по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКОНИК) в
Банкок групата на Г-77 и Китай представи предложения за ефективно намаляване на
този излишък. Предложението подновява натиска върху ЕС да се откаже от мълчанието
по въпроса и ясно да подкрепи дву-градусната цел
Предписаните емисионни единици (ПЕЕ) са разрешителни за емисии съгласно Протокола от
Киото, които се търгуват. Една ПЕЕ позволява на държавата да емитира 1 тон CO2e. Правилата
на Протокола от Киото позволяват на страните да пренасят всички неизползвани квоти за
емисии в следващия период на поети задължения.
Нов, независим доклад, публикуван на 12 септември от Томсън Ройтерс Пойнт Карбон, оценява
излишъка от първия ангажимент по Киото в периода (2008-2012) на 13,1 милиарда тона CO2.
Русия (5,8), Украйна (2,6) и Полша (0,8) са най-големите притежатели на излишъци, следвани от
Румъния (0.7), Великобритания (0,5) и Германия (0,5). Излишъкът е над три величини, по-висок
от очакваното търсене на 11.5 милиона тона (Mt).
Докладът показва, че дори и без излишък от първия период на задължения, страните вероятно
ще натрупат излишък от 3,6 милиарда тона CO2 до 2020 г. Това е така, защото развитите страни
са поели много неамбициозни ангажименти за намаляване на емисиите до 2020. Заедно със
снизходителните правила за използване на компенсации, те ще могат да отделят 3,6 милиарда
тона CO2 повече, отколкото прогнозните емисии за 2020 при бизнес без промяна.
Това може да увеличи общия излишък от 2008-2020 до 16,2 милиарда тона. Ако Австралия и
Нова Зеландия решат да не се присъединят към втория период на ангажименти по Киото,
комбинираният излишък може да надхвърли 17,2 милиарда тона, което е повече от очакваните
емисии на ЕС за следващите пет години.
"Въпреки огромния си размер, излишъкът от първия период на задължения ще има малка
или никаква стойност за по-голямата част от притежателите им, защото се очаква
значително свръх-предлагане през втория период на ангажименти. С други думи, малко
вероятно е, че страни с голям излишък ще намерят купувачи", обяснява Андреас
Арванитакис, директор на консултантските услуги в Томсън Ройтерс Пойнт Карбон и съавтор на
изследването.
Въпреки това изследването показва, че запазването на излишъка от предписани емисионни
единици биха могли да имат значителни последици в дългосрочен план.
"Настоящата липса на ангажимент вероятно ще отреже шансовете за амбициозно
глобално споразумение за климата", коментира Аня Колмус, експерт по пазара на въглеродни
емисии в СиДиЕм Уоч. "Трудно е да се разбере как богатите държави биха могли да убедят
бедните нации да се ангажират със смислени намалявания на емисиите, ако собствените
им ангажименти са толкова нищожни и вратичките в Протокола – гигантски. Без

незабавни действия от развитите страни, посветени на действителни намалявания на
емисии, шансовете ни да се избегнем опасното изменение на климата вероятно ще бъдат
загубени."
Изследването също показва, че настоящите климатични ангажименти на ЕС са много слаби.
Дори ако до 2020 година ЕС си постави за цел 25% намаляване на емисиите в сравнение с
нивата от 1990, пак ще има излишък в размер на 800 милиона тона CO2, без да броим
излишъка от първия период на задължения.
СиДиЕм Уоч смята, че трябва да бъде намерено решение на този конфликт в преговорите по
въпросите на климата през ноември в Доха (КОП 17). В противен случай, съществуващото
правило, което позволява пълно прехвърляне на емисиите, ще се прилага по подразбиране.
При преговорите в Банкок, които приключиха миналата седмица, Г-77 и Китай представиха
обещаващо предложение за това как да се ограничи гигантския излишък. Само ако
индивидуалният ангажимент за намаляване на емисиите за новия период по Киото е под
нивата на емисии от 2012, страната ще бъде в състояние да използва своя излишък за спазване
на споразумението. Търговия с излишъка също няма да бъде допускана.
Поради неотложността на въпроса, повечето държави подкрепят предложение на Г-77.
Въпреки призива си за смислени действия, ЕС продължава да се противопоставя на
предложението поради вътрешно несъгласие на някои държави-членки, притежаващи
значителен излишък, който се надяват да продадат.
"Главно заради Полша, ЕС не е в състояние да говори по този въпрос. Ако ЕС иска да запази
своята лидерска роля срещу опасното изменение на климата, трябва да спре да се крие зад
Полша и да се ангажират със силна позиция", коментира директора на СиДиЕм Уоч, Ева
Филцмозер.
Важното е, че новото предложение изглежда отговаря на всички изисквания, които ЕС посочи
като неотменни, за да се ангажира със задължения за втория период по Протокола от Киото.
Вътрешно решение от страна на ЕС трябва да бъде одобрено на следващия Съвет на
министрите на околната среда през октомври 2012 г. Това решение може да включва
ограничения на европейската схема за търгуване с емисии (СТЕ) и амбиция за намаляване на
кредитите с най-малко 1,4 милиард. Това ще разреши потенциалните несъответствия между
СТЕ на ЕС и ограничения за прехвърлянето на излишъка. Споразумението ще подсили цената
на въглерода на европейския пазар, която в момента е толкова ниска, че застрашава
възможността за ефективно преминаване към европейска икономика с ниски нива на
въглеродни емисии и с амбиция за 80% намаляване на парниковите газове до 2050 г., както е
договорено в законодателството на ЕС за опазване на околната.
"Гигантският излишък от емисионни кредити заплашва жизнеспособността и
ефективността на международните споразумения за климата", казва Томас Уинс,
директор на CCAP-Европа. "ЕС е в уникалната позиция да реши проблемите с вътрешния си
излишък от схемата на ЕС за търговия с емисии и Киото, като подсили целта си за
намаляване на емисиите за 2020".
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