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Premik na 30% zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v EU 
 

Greenpeaceova analiza politike in priporočila 
 
26. maja od Evropske komisije pričakujemo izdajo novega sporočila (‘Sproščanje potenciala 
Evrope za čiste inovacije in rast: Analiza možnosti za premik čez 20%'), ki raziskuje možnost 
nadgradnje EU cilja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za leto 2020 iz 20% na 30%. 
Komisija bo ocenila stroške in koristi 30% zmanjšanja in predložila praktične predloge za 
dosego tega cilja. Od okoljskih ministrov EU, ki se bodo sestali 11. junija, in od evropskih 
voditeljev, ki se bodo sestali 17. in 18. junija, se pričakuje razprava o študiji in o predlaganih 
politikah Komisije. Ta dokument analizira verjetno vsebino sporočila Komisije in podaja 
predloge za EU. 
 
 
Dvig na 30%: majhni stroški in velike prednosti 
Evropski voditelji so se leta 2007 strinjali o zmanjšanju izpustov v EU za 30% v primerjavi z 
letom 1990, v kolikor bi se ostale razvite države zavezale k primerljivim ciljem. Ob koncu leta 
2008 je EU sprejela podnebno-energetski sveženj in se s tem zavezala k pogojnemu 30% 
zmanjšanju in enostranskemu 20% zmanjšanju. Od takrat naprej je recesija prevzela vajeti, 
kar je privedlo k znatnemu zmanjšanju globalnih izpustov. Od takrat so zelene industrije, npr. 
proizvajalci tehnologij za izkoriščanje vetrne energije, doživele strme stopnje rasti in razvoj 
novih tehnologij. 
 
Sodeč po medijskih poročilih sporočilo Komisije izpostavlja, da sta recesija in posledični padec 
izpustov pocenila izpolnitev ambicij podnebno-energetskega svežnja – tudi ciljno 20% 
zmanjšanje – za vsaj 22 milijard evrov, oziroma za 30% ceneje, kot je bilo predvideno. 
Komisija je prav tako ugotovila, da se stroški prehoda iz 20% na 30% zmanjšanje ocenjujejo na 
okoli 33 milijard evrov do leta 2020, oziroma na 0,2% BDP. Ta številka pa ne vključuje drugih 
pomembnih prednosti zmanjšanja. 
 
Premik na 30% zmanjšanje bi po ocenah prihranil 3 milijarde evrov na področju nadzora 
onesnaževanja. Izboljšana kakovost zraka bi prinesla dodatne zdravstvene koristi, kar bi 
pomenilo od €3,5 do €8 milijardni prihranek. Poleg tega bi premik na 30% pomenil še velike 
prednosti na področju energetske varnosti in zaposlovanja. Dolgoročna ekonomska prednost 
je, da bo hitrejši premik k 30% zmanjšanju omogočil potrebna dodatna zmanjšanja med 2020 
in 2050. Zavlačevanje s takojšnjim zmanjšanjem izpustov bi kasnejše zmanjševanje izredno 
podražilo. 1 
 
Ugotovitve sporočila Komisije potrjujejo tudi številne druge študije. Spodnja tabela, ki temelji 
na pregledu okoljskega mislenega sklada E3G, vsebuje nekatere študije, ki nakazujejo vpliv na 
BDP v razponu od 1,3% do -0,54%.   

                                                           
1 The International Energy Agency ocenjuje, da bi vsako leto odlašanja z zniževanjem, energetski sektor na 
globalni ravni stalo dodatnih 336 milijard evrov letno. Glej: International Energy Agency, World Energy Outlook 
2009. 
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Študije, ki kažejo potencialne stroške in koristi nadgrajenega cilja zmanjšanja izpustov 
 

Študija 

EU ciljni 
izpusti za 
leto 2020 

(% manj kot 
1990) 

 
Stroški (BDP) v 2020 

 
Ključne predpostavke 

Ocena učinkov pripravljena s 
strani Evropske komisije 2008 
(za podnebno-energetski sveženj) 

20% 
-0.45% BDP ali 
€70 milijard leta 2020 

Glej podnebno-energetski sveženj 

Ocena učinkov pripravljena s 
strani Evropske komisije 2010 
(‘Sprostitev potenciala Evrope) 

30% 

Skupni stroški 30% 
cilja: 0,54 BDP oz. 
€81 milijard  
(Dodatni stroškiza 
30%: 
-0.2% BDP ali 
€33 milijard leta 2020) 
(Skupni stroški: 81 
milijard  ali 0.54%  
BDP) 

Brezpogojna nadgradnja ciljev 
zmanjšanja izpustov EU 

‘Zmanjšanje stroškov: 
Gospodarske prednosti 
sodelovanja pri ukrepanju za 
podnebje’ 
–  The Climate Group 

30% 

+1.3% BDP 
(dobrodejni vpliv na 
gospodarstvo zaradi 
povečanja investicij v 
čiste tehnologije in 
prihrankov na račun 
učinkovitosti) 

EU doseže enostransko 30% 
zmanjšanje 
 
Minimalno ukrepanje drugih večjih 
gospodarstev 
 
Cena ogljika je $65/tono v letu 2020 

‘Analiza predlogov za zmanjšanje 
toplogrednih plinov do 2020 , s 
strani  UNFCCC Anex I držav do 
srede avgusta 2009’ – IIASA 

30% -0.11 – 0.17% BDP 

EU doseže 30% zmanjšanje v okviru 
globalnega dogovora. Temelji na 
ambicioznih ocenah trenutnih zavez 
razvitih držav 
(-5% zmanjšanje emisij za ZDA) 

‘World Energy Outlook 2009’ 
– IEA 

20% 
-0.3% BDP 
 

Cilji EU v kontekstu  globalnih ravni 
zmanjševanja, ki so skladne z 
stabilizacijo koncentracije CO2 na 
450ppm 
 
Cena ogljika je $50/tono v OECD in 
državah EU do 2020 

New Carbon Finance 30% 
€203 milijard manj  
februarja 2009, kot pa 
junija 2008 

Cena ogljika €40/tono 

 
 
Predlogi za voditelje EU in okoljske ministre 
Vodje držav in vlad EU ter okoljski ministri bi morali pripoznati ugotovitve Komisije glede 
stroškov in koristi, povezanimi z bolj ambicioznimi cilji zmanjšanja izpustov toplogrednih 
plinov. Morali bi se zavezati k brezpogojnemu 30% zmanjšanju izpustov do leta 2020 (v 
primerjavi z letom 1990). To bi moral biti prvi korak k vsaj 40% zmanjšanju izpustov za vse 
industrijsko razvite države, kar je skladno z ohranjanjem dviga globalne temperature pod 2 
stopinji Celzija in preprečitvijo katastrofalnih posledic podnebnih sprememb. 
 
Priporočila Komisiji 
Komisija bi morala predložiti načrt za umik določene količine ogljičnih kreditov v okviru EU 
sheme trgovanja z emisijami, s čimer bi dosegla zmanjšanje izpustov v sektorju ETS (ki med 
drugim pokriva elektrarne, rafinerije in tovarne jekla) v skladu s 30% zmanjšanjem. Komisija 
bi morala tudi predložiti načrte za revizijo evropske zakonodaje o »delitivi naporov« (ki 
pokriva sektorje kot sta promet in kmetijstvo).  
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Priporočila Evropskemu parlamentu 
Parlament je lani pozval k 30% ciljnemu zmanjšanju in pomembno je, da ponovi ta poziv. 
Hkrati bi moral pripraviti svojo študijo o vplivih premika k 30% zmanjšanju izpustov. 

 
 
Zelena davčna reforma  
Greenpeace pozdravlja predlog Komisije o obdavčitvi emisij v sektorjih, ki jih pokriva EU 
zakonodaja o »delitvi naporov« kot npr. v prometu in kmetijstvu. Zeleni davki bi olajšali 
doseganje 30% cilja zmanjšanja izpustov. 
 
Kljub temu zeleni davki ne bi smeli izključiti podjetja, ki so del ETS sistema. Energetski 
sektor, jeklarski, železarski in petro-kemični sektor2 dosegajo znatne neupravičene dobičke na 
račun brezplačne dodelitve ogljičnih kreditov. Za te sektorje se je izkazalo, da so neobstoječe 
stroške že prevalili na kupce.  Nacionalnim vladam bi morali omogočiti obdavčitev teh 
neupravičenih dobičkov. 

Nadalje je pomembno, da zeleni davki niso izključno osredotočeni na izpuste ogljika, ampak 
tudi na porabo energije. To bi na primer spodbudilo ljudi k vožnji z učinkovitejšimi vozili, 
namesto da bi polnili svoja požrešna terenska vozila z netrajnostnimi biogorivi. Obdavčitev 
porabe energije je ključna za energetsko varnost in manjšo porabo naravnih virov. Zeleni 
davki v EU bi prinesli tudi več služb, v kolikor bi države članice uporabile te prihodke za 
zmanjšanje stroškov dela (npr. z zmanjšanjem davka na dohodek.) 
 
Predlogi za EU voditelje, finančne ministre in okoljske ministre  
EU voditelji, finančni ministri in okoljski ministri bi morali spoznati, da lahko zeleni davki 
olajšajo doseganje večjega zmanjšanja izpustov, hkrati pa prinesejo več služb. 
 
Predlogi za Komisijo 
Komisija bi morala predstaviti predlog, ki vzpostavlja robustno obdavčitev energije in ogljika s 
čimer bi vzpodbudila zeleni razvoj v sketorjih, ki jih ne zajema shema ETS.  
 
 
Usmeritev strukturnih in kohezijskih skladov v zelen razvoj 
Medtem ko je večje ciljno zmanjšanje izpustov v EU možno z manjšimi stroški in večjimi 
koristmi za ključne sektorje, to še ne izključuje pomembnih razlik med državami članicami 
EU. Oblikovalci EU politik bi morali identificirati finančne mehanizme, ki pravičneje 
razdeljujejo bremena in koristi nadgradnje zmanjšanja za 30% med države članice EU.  
Greenpeace pozdravlja načrt Komisije, ki preverja možnosti finančne pomoči državam 
članicam preko strukturnih in kohezijskih skladov EU. 3 Strukturni skladi bi morali biti 
dodeljeni nekaterim državam članicam EU za mobilizacijo javnih in privatnih investicij v 
modernizacijo energetske infrastrukture in energetske učinkovitosti. Državam članicam, kot so 
Poljska, Madžarska, Češka Republika, Slovaška, Bolgarija, Romunija in Baltske države, bi ti 
skladi koristili za gladek prehod na čist in učinkovit energetski sistem. 
 

                                                           
2 Raziskovalni inštitut CE Delft v zadnji študiji dokazuje, da so železarski, jeklarski in petro-kemični sektorji sami 

ustvarili 14€ milijard neupravičenih dobičkov med leti 2005 in 2008. Predvideno je, da bodo po letu 2012 s temi 
neupravičeni dobički najverjetneje nadaljevali v primeru ohranjanja brezplačnih ogljičnih kreditov za proizvodno 
industriji. Glej: CE Delft (2010), Does the energy intensive industry obtain windfall profits through the EU ETS? 

3 Strukturni in kohezijski skladi so dodeljeni z dvema namenoma: v podporo revnejšim regijam Evrope in v podporo 
integraciji Evropske infrastrukture. Trenutni programi tečejo od 1. Januarja 2007 do 31. Decembra 2013. 
Strukturni skladi znesejo 277 milijard evrov, kohezivni skladi pa skupno 70 milijard evrov. 
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Priporočila za EU voditelje, finančne ministre, ministre za gospodarstvo in energijo ter 
okoljske ministre 
EU bi morala pretehtati možnosti za dodelitev strukturnih in kohezijskih skladov za 
modernizacijo energetske infrastrukture in programov energetske učinkovitosti, še posebej v 
srednji in vzhodni Evropi. 

 
 
Pomisleki glede gozdnih kreditov 
V Greenpeaceu smo zaskrbljeni glede poročanj Komisije o odpiranju možnosti za vlade, da 
uporabijo izravnalne gozdne kredite, s čimer bi lahko dosegli svoje cilje v okviru odločbe o 
delitivni naporov.  
 
Če bi bili poceni izravnalni gozdni krediti dovoljeni, bi lahko preplavili trg ogljika in povzročili 
znaten padec mednarodne cene ogljika. Gozdni izravnalni krediti bi tudi dovoljevali nekaterim 
industrijam, da se goljufivo izognejo vlaganjem v čiste tehnologije in nove službe, saj bi lahko 
namesto tega podpirale pogosto dvomljive projekte za zmanjšanje izpustov na račun krčenja 
gozdov v državah v razvoju. 
 
Izravnalni krediti, pridobljeni za zmanjšanje stopnje krčenja gozdov, so tudi nezanesljivi, saj 
lahko gozdovi zlahka postanejo vir izpustov zaradi požarov, izbruhov škodljivcev in drugih 
dejavnikov. V letu 2003 so gozdni požari v Evropi povzročili dvakrat več emisij kot izpusti iz 
fosilnih goriv. 
 
Nadalje primanjkuje zanesljivih podatkov glede zgodovinskih ravni krčenja gozdov. Brez teh 
podatkov je zelo težko vedeti ali imamo opravka z zmanjšanjem izpustov zaradi izogiba sečnje 
ali pa izravnalni gozdni krediti dejansko vodijo k vsesplošnem dvigu izpustov. Pravice ljudi v 
državah v razvoju, ki so odvisni od gozdov, in preživetje mnogih živali in rastlin, so tako lahko 
ogroženi zaradi tržnega pristopa, ki želi priskrbeti kredite po najnižji ceni. 
 
Obstajajo alternative k uporabi gozdnih kreditov na mednarodnih trgih ogljika. Greenpeace je 
razvil inovativni mehanizem za financiranje, 'Forest for Climate' (Gozdovi za podnebje), ki 
prinaša zaščito gozdov z javnimi skladi in omogoča državam v razvoju, da štejejo emisije, ki se 
jih ne izpusti na račun ohranjanja gozdov, k njihovim nacionalnim ciljem zmanjšanja izpustov. 
4 
 
Nadaljnji predlagani koraki za Komisijo in okoljske ministre  
Okoljski ministri EU morajo prepoznati tveganja, ki so povezana z uporabo mednarodnih trgov 
ogljika za zaščito gozdov. Komisija bi morala gledati naprej k inovativnim mehanizmom 
financiranja za zmanjšanje izpustov zaradi krčenja gozdov, z uporabo javnih skladov. 

 
 

                                                           
4
 Za več informacij obiščite www.greenpeace.org/forestsforclimate. 
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Ključni datumi 
 

26. maj:   Prevzem in lansiranje sporočila Komisije 
31. maj:   Pričetek podnebne konference ZN v Bonnu 
11. junij:   Okoljski svet 
17.-18. junij:   Evropski svet 
12.-13. julij:  Neuradni okoljski svet 
25 september:  Izreden evropski svet 
14. oktober:  Okoljski svet (Luksemburg) 
28.-29. oktober: Evropski svet (dokončna  EU stališča za podnebno konferenco 

ZN, Cancun) 
29. nov –10. dec:  COP16, Cancun 
16.-17. december: Evropski svet 
20. december:  Okoljski svet  

 
 

Stališča Držav 

Velika Britanija 
Liberalno-demokratsko konservativna koalicijska vlada v VB je lansirala ambiciozen podnebni 
in energetski načrt, ki podpira 30% zmanjšanje izpustov. Kljub temu pa je še potrebno videti, 
kako bo nova vlada VB izpolnjevala to zavezo. 
  
Francija 
Francija je izjavila, da bo podprla višji cilj v kolikor EU vzpostavi davek na ogljik za ves uvoz. 
Do sedaj sta le Francija in Italija podprli tovrstni ukrep. 
 
Nemčija 
Okoljski minister Norbert Rottgen je izrazil svojo podporo za 30% zmanjšanje med podnebno 
konferenco v Bonnu v začetku tega leta. Kljub temu je nejasno, ali drugi deli vlade podpirajo 
to stališče. V času pred Kopenhagnom Nemčija ni bila voljna finančno podpreti revnejših držav 
članic, da bi slednje pristopile k 30% zmanjšanju, kar je otežilo interna pogajanja EU. 
 
Madžarska 
Madžarska je dajala mešane signale o svoji podpori za ambicioznejše zmanjšanje izpustov med 
srečanjem v Kopengahnu in še ni podprla 30% zmanjšanja izpustov. Kljub temu se je vlada 
zavezala k ustvarjanju 200,000 zelenih delovnih mest in bo najbrž na novo ocenila mesto 
Madžarske pri zmanjšanju izpustov v EU. 
 
Slovenija 
Slovenija je lani pozvala k nadgradnji EU ciljev na 30%. 
 
Poljska 
Poljska je strogo nasprotovala nadgradnji  EU cilja na 30% v Kopenhagnu in v začetku tega 
leta. 
 
Nizozemska 
Nizozemska je podprla 30% zmanjšanje v Kopenhagnu. Kljub temu pa lahko splošne volitve v 
juniju vplivajo na stališče, ki ga bo zavzela država na srečanjih Sveta. 
 
Španija 
Trenutna predsedujoča država do sedaj še ni odločneje podprla 30% zmanjšanja emisij. 
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Belgija 
Flamska regionalna vlada trenutno zavira podporo 30% zmanjšanju izpustov v državi, ki bo med 
drugim tudi naslednja predsedujoča država EU.  
 
Danska  
Danska podpira nadgradnjo EU cilja na 30%. 
 
 
 
 
Za dokument, ki razkriva mite ki se jih poslužujejo nekaterih industrijski lobisti, ki nasprotujejo dvigu na 30% 

zmanjšanje emisij v EU, pojdite na:  
www.greenpeace.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Nina Štros – vodja aktivnosti za Greenpeace Vzhodna in Srednja Evropa v Sloveniji:    
   +386 (0)40 871 530, nina.stros@greenpeace.si   
 
   Dejan Savić – zastopnik za energetsko in podnebno politiko za Greenpeace Vzhodna   
   in Srednja Evropa v Sloveniji:  
   +386 (0)40 165 195, dejan.savic@greenpeace.si     
   
 

 
www.greenpeace.si  

Greenpeace je neodvisna globalna organizacija, ki si preko kampanj prizadeva za spremembo odnosov in vedenja, zaščito in 

ohranitev okolja ter za promocijo miru. Za svoje delovanje ne sprejema finančnih sredstev inštitucij EU, vlad, korporacij ali 

političnih strank. 


