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Zakaj lahko EU stori veliko več za podnebje 
 
29. oktober 2009  

 
Zaveza Evropske Unije, da zmanjša izpuste toplogrednih plinov za 20% do leta 20201, je nič 
več kot nadaljevanje s trenutno prakso. Da bi EU odigrala svojo vlogo v preprečevanju 
katastrofalnih podnebnih sprememb in pri oblikovanju učinkovite Kopenhagenske podnebne 
pogodbe, mora doseči resnično znižanje izpustov za 40 % do leta 2020. 
 

Joris den Blanken, vodja podnebnih politik EU pri Greenpeaceu pravi: “ Pretirano zanašanje 
na ogljično izravnalne kredite in neporabljene emisijske kredite daje 20% cilj EU značaj 
farse.  Kar potrebujemo, so resnična zmanjšanja izpustov in ne računovodski triki.”  

 

Situacija danes 
 

Do danes so se izpusti v EU že zmanjšali za 10,7 % v primerjavi z letom 1990. Na padec je 
vplivalo prestrukturiranje industrije v državah vzhodne in centralne Evrope, večja 
energetska učinkovitost, toplejše zime, ki so zmanjšale potrebo po ogrevanju in obstoječe 
podnebne politike.   
 

 
Gospodarska kriza bi naj v letu 2009 in prihajajočih letih vplivala oz. povzročila nadaljnji 
padec globalnih izpustov. Oktobra je Mednarodna agencija za energijo (IEA) v svojem 
poročilu zatrdila, da bi lahko v letu 2009 izpusti iz energetskega sektorja padli tudi za 3 % v 
primerjavi z letom 1990. To bi bilo največje letno znižanje v zadnjih 40 letih. 
 
Poleg tega v sedanjih pravilih Kjotskega sporazuma obstajata dve vrzeli, ki bi jih lahko EU 
izkoristila za dosego 20% zmanjšanja, ne da bi dejansko zmanjšala izpuste.    
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  EU si je 20% cilj postavila v okviru Podnebno-energetskega svežnja. V kontekstu mednarodnih pogajanj bi 

bila EU pripravljena zvišati to obvezo na 30 % pod določenimi pogoji, o katerih se še vedno razpravlja na 
ministrski ravni.  

 



 

 

 
1. Ogljično izravnalni krediti (offsets) 
 

EU lahko del svojega cilja doseže tudi z uporabo ogljično izravnalnih kreditov, kupljenih v 
okviru Kjotskih mehanizmov. V praksi to pomeni, da realizacija 20% zmanjšanja izpustov do 
leta 2020 zahteva zgolj približno 16% znižanje domačih izpustov. Preostanek bi bil 
pridobljen preko dvomljivih projektov v razvijajočem svetu.2 
 
2. Prenašanje “vročega zraka”  
 

Pravila Kjotskega sporazuma dovoljujejo državam, ki dosežejo svoje cilje znižanja izpustov 
za leto 2012, da prenesejo v naslednje obdobje presežne emisijske kredite za namen 
realizacije ciljev za obdobje 2013-2020 (kot bo določeno z bodočim Kopenhagenskim 
sporazumom). Zaradi dramatičnega padca izpustov, ki je sledil propadu komunizma, so si 
države kot so Rusija, Ukrajina, Poljska in Madžarska pridobile veliko takšnih kreditov, znanih 

kot dodeljene enote (Assigned Amount Units, AAUs). 
 
Sodeč po nedavno objavljeni analizi bi lahko ti preostanki kreditov “vročega zraka” 
zadostovali za polovico domačega zmanjšanja izpustov EU v okviru 20% cilja.3 Te dodeljene 
enote bi lahko bile prenesene ob spremembi evropske odločitve o delitvi bremena 
(dogovorjene prejšnje leto) ali pa bi jih lahko privatizirali in prenesli v naslednje ciljno 
obdobje v okviru obstoječih pravil EU sheme za trgovanje z emisijami.  
 
Upoštevajoč ogljično izravnalne kredite, kredite “vročega zraka” in gospodarsko 
upočasnitev bi lahko EU do leta 2020 dosegla svoj cilj 20% znižanja izpustov brez 
kakršnegakoli truda. 

                                                
2
  Za več informacij o problemih, povezanih z mehanizmi ogljično izravnalnih projektov - Oekoinstitut (2007), 

‘Is the CDM fulfilling its environmental and sustainable development objectives? An evaluation of the CDM 
and options for improvement’ (Report for WWF). 

3  Sandbag (2009), ‘EU ambition at Copenhagen: more hot air means we can aim higher’ 
http://sandbag.org.uk/files/sandbag.org.uk/EUambition_ii.pdf . 



 

 

 

EU lahko za Kopenhagen stori več 
 

Na žalost prodajanje „vročega zraka“ in ogljično izravnalnih kreditov ne bo preslepilo 
ozračja. Leta 2007 je Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC) pri Združenih 
narodih (ZN) pozval industrializirane države, naj zmanjšajo izpuste za 25-40 % do leta 2020 
v primerjavi z letom 1990. 
 
Novejše raziskave še bolj dosledno prikazujejo, da se podnebne spremembe odvijajo hitreje, 
kot je napovedoval IPCC. Septembra 2009 je štirideset vodilnih svetovnih znanstvenikov na 
področju podnebja pozvalo razvite države, naj do leta 2020 zmanjšajo izpuste toplogrednih 
plinov za najmanj 40 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. Takšno zmanjšanje bi namreč 
omejilo dvig povprečne globalne temperature pod mejo nevarnih 2 stopinj Celzija.4 
 
Situacija je sedaj že tako resna, da če bi najhujši onesnaževalci preprosto plačali drugim, da 
dosežejo potrebno zmanjšanje, medtem ko bi sami nadaljevali s sedanjo prakso, ne bi 
dosegli absolutnih znižanj toplogrednih plinov, potrebnih za izognitev katastrofalnim 
podnebnim spremembam. Zato Greenpeace podpira ciljne vrednosti, ki so v skladu z 
ohranjanjem dviga povprečnih globalnih temperatur čim bolj pod 2 stopinjama Celzija (glej 
zgornji graf). Takšen scenarij zahteva, da se izpusti zmanjšajo za 40 % v primerjavi z letom 
1990 in da se tri četrtine tega znižanja doseže na domačih tleh. 
 
Trenutna podnebna pogajanja, ki potekajo kot priprava na Kopenhagen, so obstala na mrtvi 
točki zaradi dveh vprašanj: v kakšnem obsegu bo razviti del sveta finančno podprl podnebno 
ukrepanje v državah v razvoju in ali si bodo razvite države postavile dovolj visoke ciljne 
vrednosti znižanja izpustov. EU mora in lahko stori več glede obeh vprašanj.  

 
Povečanje ambicij pri višini znižanja izpustov EU 
 

Greenpeacov scenarij Energetske (R)evolucije za 275 držav EU prikazuje, kako lahko 
zmanjšamo izpuste v sektorju energetike in prometa za 30 % na domačih tleh in hkrati: 
 

• dosežemo trenutne projekcije gospodarske rasti; 
• dosežemo trenutne projekcije rasti populacije; 
• do leta 2020 ustvarimo 348.000 novih delovnih mest v tistih državah EU, ki so del 

OECD6. 
 

Sodeč po lastni raziskavi Evropske komisije bi 20% prihranek energije v primerjavi z 
ustaljeno prakso letno prihranil več kot €60 milijard.7 
 
Da bi nam uspel prehod v trajnostno gospodarstvo, se mora EU zavezati k bolj 
ambicioznemu znižanju izpustov. Trenutni cilji EU niso v pomoč dogovarjanju za sprejemljiv 
mednarodni podnebni sporazum v Kopenhagnu. Poleg tega EU ne bi smela dovoliti 
prenašanja neporabljenih emisijskih pravic oz. “vročega zraka” v ciljno obdobje po letu 
2012. Toda, če bo končna odločitev, da se ta prenos dovoli, se morajo cilji zmanjšanja 
izpustov drastično nadgraditi. Evropski pogajalci morajo dobiti mandat, da nadgradijo nizke 
in pogojne cilje, kot so jih zastopali do sedaj.  
 
 
 
 

                                                
4 ‘Scientists’ statement on 40% emissions reduction target for developed countries’ 

http://assets.panda.org/downloads/scientists_statement___september_2009.pdf. 
5
  DLR (2008) ‘Energy [r]evolution: a sustainable EU27 energy outlook’ (commissioned by Greenpeace) 

www.greenpeace.org/raw/content/eu-unit/press-centre/reports/EU-energy-revolution-report.pdf. 
6 Greenpeace / EREC, Working for the Climate, http://www.greenpeace.org/greenjobs.   
7 European Commission Green Paper, ‘Energy efficiency – doing more with less’. 



 

 

 
Greenpeace zahteva:  
 
• da ciljna vrednost znižanja izpustov do leta 2020 znaša 40 % v primerjavi z 

letom 1990 in da se tri četrtine tega znižanja (30%) doseže z ukrepi na 
domačih tleh; 

 
• preklic pravic do prenosa preostanka emisijskih pravic oz. nadgradnja ciljev 

zmanjšanja EU in ostalih industrializiranih držav na podlagi količine 
neporabljenih emisijskih pravic prenesenih v ciljno obdobje po letu 2012.  

 
 
 
Kontakt:  

� Nina Štros - vodja kampanj za politike EU za Greenpeace v Sloveniji, 
nina.stros@greenpeace.org, tel: 040/871-530 (mobilni) 

� Joris den Blanken – Greenpeace EU climate and energy policy director, 
joris.den.blanken@greenpeace.org, tel: +32 (0)2 274 1919, +32 (0)476 961 375 (mobile) 

 


