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Odprto pismo o rabi ogljično izravnalnih projektov v okviru evropske sheme trgovanja z emisijami
Spoštovani minister,
Zadnji podatki Evropske komisije1 kažejo, da je bilo v obdobju 2008 – 2011 v okviru evropske sheme
trgovanja z emisijami (EU ETS) predanih 555 milijonov emisijskih kuponov iz ogljično izravnalnih projektov,
kar predstavlja ocenjeno vrednost 5,9 milijard evrov2.
Spodaj podpisane organizacije želimo izraziti našo resno zaskrbljenost nad rabo ogljično izravnalnih
projektov – tako v okviru EU ETS kot Odločitve o delitvi naporov – ki ogroža podnebne cilje Evropske unije.
Še posebej smo zaskrbljeni zaradi:

1) vloge ogljično izravnalnih projektov v okviru EU ETS: mednarodni projekti ne bi smeli zadušiti
domačih ukrepov za znižanje emisij. Glede na trenutno preveliko ponudbo emisijskih kuponov v EU
ETS raba mednarodnih kreditov v času, ko so potrebne domače investicije, zaostruje nizko ceno
ogljika in investicije usmerja izven Evrope.

 Ali se Slovenija strinja, da so potrebna bolj stroga pravila, ki bodo zagotovila, da mednarodni
emisijski krediti ne bodo zadušili domačega ukrepanja?

2) premoga v CDM-u: EU skozi mehanizem čistega razvoja (CDM) zagotavlja finančno podporo
termoelektrarnam na premog v Indiji in na Kitajskem. CDM projekti za izrabo premoga niso bolj
učinkoviti in zato predstavljajo nadaljevanje trenutnega stanja. Vklepajo na stotine milijonov CO2
emisij za prihodnja desetletja in povzročajo resno škodo za zdravje ljudi ter za ekosisteme. Raba
emisijskih kreditov iz mednarodnih projektov izrabe premoga za doseganje evropskih podnebnih
ciljev predstavlja nevarnost, da bo okoljska integriteta podnebnih politik EU resno spodkopana.


Ali Slovenija podpira nujno potrebo po preprečitvi rabe emisijskih kreditov iz projektov izrabe
premoga za doseganje evropskih podnebnih ciljev?

3) velikih hidro elektrarn v CDM-u: Kljub zagotavljanju obnovljive energije velike hidro elektrarne v
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CDM ne zmanjšujejo emisij, saj gre za 'business-as-usual'. Nedavna študija3 dokazuje, da bi bila
velika večina teh projektov zgrajenih tudi brez finančne podpore v obliki CDM. Še več, velike hidro
elektrarne imajo lahko resne negativne družbene in okoljske posledice. Nedavna študija Evropske
komisije o integriteti CDM projektov4 velike hidro elektrarne izpostavlja kot posebej problematične.
Glede na to, da takšni ogljično izravnalni projekti nadomeščajo resnična znižanja emisij znotraj EU,
raba kreditov iz 'business-as-usual' CDM projektov neposredno spodkopava evropske cilje
zmanjšanja emisij.

 Katere konkretne korake bo naredila Slovenija, da bo naslovila probleme velikih hidro
elektrarn v CDM, ki so izpostavljeni zgoraj?

4) Tir 1 skupno izvajanje: Skupno izvajanje (Joint implementation - JI) je trenutno razdeljeno v dva
'tira'. V okviru tira 1 države gostiteljice potrdijo projekte, verificirajo zmanjšanje emisij in izdajo kredite
(ERUs). Projekti tira 1 so znani po pomanjkanju transparentnosti, odgovornosti in okoljske
integritete. Te pomanjkljivosti so izpostavljene v priporočilih JISC5, pa tudi v nedavnem poročilu, ki
ga je naročila Evropska komisija6. Osemkrat več ERU-jev je bilo izdanih v okviru tira 1 kot v okviru
tira 2 (107 milijonov v primerjavi z 13 milijoni). ERU-je spremljajo dodeljene enote (assigned amount
units - AAUs), kar pomeni, da lahko države z velikim presežkom AAU-jev tir 1 skupno izvajanje
izkoriščajo za 'pranje vročega zraka'. To pa spodkopava okoljsko integriteto in rentabilnost ogljičnih
trgov.


Katere konkretne korake bo naredila Slovenija, da bo naslovila probleme JI projektov tira 1?

V upanju, da nam boste posredovali vaše stališče do zgoraj izpostavljenih tem, vas lepo pozdravljamo!
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