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Okoljski svet se mora spopasti s problemom ogromnega presežka dodeljenih enot emisij

Spoštovani minister Bogovič,

Trenutna določila Kjotskega protokola državam omogočajo neomejen prenos presežka dodeljenih enot emisij (AAUs) iz
prvega v drugo ciljno obdobje. Presežek je ocenjen na preko 13 milijard ton CO2 ekvivalenta in glede na neodvisno
študijo Point Carbon-a (več spodaj) več kot tisočkrat presega predvideno povpraševanje. Zaradi nezadostnih zavez držav
pogodbenic Kjotskega protokola za zmanjšanje emisij bo le-ta med drugim ciljnim obdobjem predvidoma narasel na
okoli 17 milijard CO2 ekvivalenta. 

V Evropski uniji bo celoten presežek prvega ciljnega obdobja predvidoma znašal preko štiri milijarde ton, v Sloveniji 3,6
milijonov ton CO2 ekvivalenta. 

Tudi za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola se pričakuje ogromen presežek AAU-jev, zaradi česar bodo presežki iz
prvega ciljnega obdobja imeli zelo nizko finančno vrednost, če sploh kakšno. Pričakuje se, da bodo cene emisijskih
kuponov padle skoraj na 0 EUR/tono. 

Neomejen prenos presežka AAU-jev ogroža tudi uspeh prihodnjega podnebnega dogovora. Od držav v razvoju EU težko
pričakuje, da se bodo zavezale k smiselnemu zmanjšanju emisij, če so naše zaveze tako šibke in s tako velikimi
pomanjkljivostmi. 

Dogovor o novi rešitvi je treba sprejeti na podnebni konferenci v Dohi (COP18), saj bo v nasprotnem primeru neomejen
prenos preko trenutnih določil avtomatsko prešel v veljavo. Na pogajanjih v Bangkoku avgusta 2012 so države G-77 in
Kitajska predstavile predlog učinkovitega omejevanja in minimaliziranja uporabe teh presežkov.

Predlog držav G-77 ustreza vsem zahtevam, ki jih je za prevzem obveznosti v okviru drugega ciljnega obdobja Kjotskega
protokola EU podala v sklepih Sveta marca 2011. Če EU želi, da se jo jemlje resno, ko trdi, da je okoljska integriteta
ključni pogoj za sodelovanje v drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola, bo morala zavzeti stališče, ki je skladno s
tem pogojem.

EU pogodbe jasno opredeljujejo, da bo Svet »odločal s kvalificirano večino« pri splošnih ukrepih, še posebej pa »ves čas
postopka«, ko bo pristopal k novim mednarodnim sporazumom kot so tisti v okviru Okvirne konvencije ZN o spremembi
podnebja (UNFCCC). 

V skladu s pogodbami mora tako Svet ministrov na naslednjem Okoljskem svetu EU 25. oktobra 2012 v Bruslju
sprejeti stališče o problemu presežka AAU-jev s kvalificirano večino.

Brez nujnega in učinkovitega vodenja Evropske unije bomo še dodatno zmanjšali možnosti, da se izognemo podnebnim
spremembam katastrofalnih razsežnosti na globalni ravni. 
Podpisane organizacije vas zato pozivamo k:

• Podpori skupnemu evropskemu stališču do predloga držav G-77, brez ošibitve predloga. Še posebej pomembno
je, da EU podpre brisanje presežkov iz prvega ciljnega obdobja ob koncu drugega ciljnega obdobja ter odpravo
morebitnega presežka v drugem ciljnem obdobju.

• Jasni zavezi Slovenije, da v drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola ne bo uporabljala AAU-jev za
doseganje svojega cilja.



• Jasni zavezi Slovenije, da ne bo uporabljala emisijskih kreditov iz projektov skupne naložbe (JI) v državah, ki
niso pristopile k drugemu ciljnemu obdobju Kjotskega protokola.

S spoštovanjem,

Eva Filzmoser, programski direktor, CDM Watch

Barbara Kvac, vodja programa Podnebje, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Tony Long, direktor, WWF European Policy Office
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