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POVZETEK
Globalno segrevanje in podnebne spremembe so dejstvo, ki se mu ni mogoče izogniti, in
odpirajo spekter političnoekonomskih vprašanj ter zadevajo civilno družbo, svetovno
gospodarstvo, tehnologije in okolje. Emisije toplogrednih plinov v ozračju so v preteklih
letih dosegle najvišje vrednosti, svetovna povprečna temperatura pa se je v letu 2017
približala 1,1 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Glavni vzrok izpustov emisij
toplogrednih plinov je pridobivanje energije iz fosilnih goriv, na kateri je slonel dolgoleten
gospodarski razvoj. Podnebne spremembe se kažejo v obliki taljenja arktičnega ledu,
dviga morske gladine, izrednih vremenskih pojavih, zemeljski eroziji, onesnaženem
ozračju, izgubi rastlinskih in živalskih vrst ter ekosistemov. Posledično sta sprejetje in
izvajanje zavez globalnega podnebnega sporazuma za obstoj civilizacije nujni. V boju proti
podnebnim spremembam je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, česar se še
posebej dobro zaveda Evropska unija, ki je prevzela vodilno vlogo na področju boja s
podnebnimi spremembami in uresničevanju zavez Pariškega podnebnega sporazuma,
katerega glavni cilj je omejitev globalnega segrevanja za bistveno manj od 2 stopinj Celzija
glede na predindustrijsko raven. Evropska unija je dokaz, da so ukrepi proti podnebnim
spremembam učinkoviti, saj je v obdobju od 1990 do 2014 emisije toplogrednih plinov
zmanjšala za 23 %, na drugi strani pa se je bruto domači proizvod okrepil za 46 %. V okviru
podnebne politike je Evropska unija oblikovala tri skupine ciljev: cilji do leta 2020, cilji do
leta 2030 ter dolgoročni cilji do leta 2050 s prehodom na nizkoogljično družbo, in to
navkljub nameri ZDA, da te odstopijo od globalnega podnebnega sporazuma.
Ključne besede: Pariški podnebni sporazum, podnebne spremembe, toplogredni plini.
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SUMMARY
ENVIRONMENTAL COMMITMENTS, CONSEQUENCES AND THE FUTURE OF
THE PARIS AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE
Global warming and climate change are facts which cannot be ignored and that open up a
wide array of economic and political issues and concern the civil society, the global
economy, technology and the environment. Greenhouse gas emissions have reached
highest values in recent years, while the global average temperature in 2017 approached
1.1 Degrees Celsius higher temperature than in the pre-industrial age. The main cause of
greenhouse gas emissions is energy generation from fossil fuels, the corner stone of the
long-standing economic development. Climate change is tangible in the Arctic meltdown,
rising sea levels, extreme weather events, earth erosion, polluted atmosphere, loss of
plant and animal species, as well as loss of ecosystems. In essence, the acceptance and
implementation of the commitments of the Global Climate Agreement is of crucial
importance for the survival of civilization. In the fight against climate change, it is
essential to coordinate the work of all stakeholders, of which the European Union is
particularly well aware. The European Union has taken the lead in the fight against
climate change and the implementation of the Paris Climate Agreement, the main aim of
which is to limit global warming significantly below 2 degrees Celsius according to the
pre-industrial level. The European Union is proof that measures against climate change
are effective, as emissions of greenhouse gases had decreased by 23% between 1990 and
2014, while on the other hand, gross domestic product had increased by 46%. In the
context of climate policy, the European Union has established three sets of objectives:
objectives by 2020, objectives by 2030, and long-term objectives by 2050 by transitioning
to a low-carbon society, despite the intention of the USA to withdraw from the global
climate agreement.
Key words: Paris climate agreement, climate changes, greenhouse gases.
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1 UVOD
Človeška civilizacija v vsej svoji zgodovini obstoja še nikoli ni razpolagala s toliko
finančnimi sredstvi in kljub vsemu razpoložljivemu znanju, tehničnemu napredku ter
preživetima industrijskima revolucijama se ji vse do danes ni uspelo prilagoditi najbolj
surovim in nepredvidljivim podnebnim spremembam in trenutnim podnebnim razmeram.
Zdi se, da se svetovno prebivalstvo še zdaleč ne zaveda posledic in vse večje okoljske ter
ekonomske škode, ki jo povzročajo podnebne spremembe, katerih gonilo in vzrok je treba
iskati prav pri človeku.
Okoljska in gospodarska škoda, ki je posledica vremenskih in podnebnih sprememb, se iz
leta v leto vse bolj povečuje. A kljub poznavanju glavnih vzrokov za nastanek podnebnih
sprememb (prekomerno izkoriščanje naravnih virov, zavestno podiranje okoljskih
ravnovesij, prekomerna uporaba fosilnih goriv, toplogredni plini, hitra industrializacija,
izjemno hitra rast svetovne populacije, rast živinorejske panoge v kmetijstvu, promet,
predelovalne dejavnosti …) se zdi, da človeška civilizacija še naprej favorizira gospodarsko
rast in razvoj, ki temelji na do okolja neprijazni in umazani tehnologiji, in to predvsem v
tretjerazrednih državah v razvoju.
Čeprav si industrijsko najbolj razvite države sveta v zadnjih dvajsetih letih prizadevajo za
sklenitev svetovnega podnebnega dogovora na globalni ravni, se vse bolj kaže, da smo do
takšnega dogovora, predvsem pa do njegovega izvajanja in upoštevanja zavez, še daleč.
Za sprejem globalnega podnebnega dogovora si najbolj prizadevajo najbolj razvite države
sveta, in to prav tiste, ki so pred desetletji najbolj izkoriščale naravna bogastva ter
prispevale levji delež k podnebnim spremembam.
Na drugi strani imamo države v razvoju, ki si s hitrim gospodarskim razvojem prizadevajo
ujeti najrazvitejše države sveta. Gospodarski razvoj držav v razvoju pa seveda ne temelji
na čistih tehnologijah, obnovljivih virih energije, ekološkem kmetijstvu itd. Utopično je
pričakovati, da bodo te države zlahka pristopile h globalnemu podnebnemu dogovoru,
opustile umazano in težko okoljsko sporno tehnologijo in se na ta račun odrekle blaginji
svojega prebivalstva.
A kljub vse večji krepitvi nacionalizma v državah po svetu, boju proti terorizmu sodobnega
časa in ostalim tegobam sveta se zdi, da si svetovni voditelji držav vendarle prizadevajo
doseči dogovor o podnebnih spremembah in zaščiti svetovnega okolja. Še največ
prizadevanj za zaščito pred podnebnimi spremembami teče v okviru Združenih narodov,
do danes največji uspeh pa je bilo sprejetje Kjotskega protokola iz Dohe. A zdi se, da so
zaveze iz tega sporazuma države kratko malo zaobšle. Temu je naposled sledil podpis
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Pariškega podnebnega sporazuma, katerega vsebino in njegove posledice želimo
predstaviti v vsebini diplomskega dela.
Namen diplomskega dela je podrobneje proučiti vsebino in zaveze Pariškega podnebnega
sporazuma, ki so ga konec leta 2015 podpisale države podpisnice sporazuma kot odgovor
na vse resnejše posledice podnebnih sprememb. V uvodu so na kratko predstavljeni
najpogostejše posledice podnebnih sprememb ter najpomembnejši do zdaj podpisani in
veljavni globalni podnebni sporazumi.
Pretežni del diplomskega dela je namenjen Pariškemu podnebnemu sporazumu, njegovi
vsebini in zavezam, ki zavezujejo države podpisnice. Poskušali smo predstaviti razloge, ki
so pripeljali do podpisa Pariškega podnebnega sporazuma, ter navedli države podpisnice.
Del diplomskega dela je usmerjen v analizo ukrepov, ki jih je na področju obvladovanja
podnebnih sprememb sprejela Evropska unija in zavezuje vse njene članice.
V zadnjem delu diplomskega dela smo se osredotočili še na prihodnost obstoja Pariškega
podnebnega sporazuma, in sicer predvsem z vidika odstopa Združenih držav Amerike
(ZDA) od sporazuma.
V diplomskem delu smo poskušali odgovoriti na naslednje zastavljene cilje:
‒ ugotoviti, kateri so vzroki in posledice podnebnih sprememb;
‒ predstaviti vlogo družbenih in okoljskih organizacij pri prizadevanjih zmanjševanja
podnebnih vplivov;
‒ predstaviti najpomembnejše globalne podnebne sporazume, ki bi bili prejeti na
mednarodni ravni;
‒ predstaviti vsebino, zaveze in države podpisnice Pariškega podnebnega
sporazuma, ki mu bomo namenili pretežni del vsebine diplomskega dela;
‒ ugotoviti vlogo Evropske unije in njena prizadevanja k uveljavitvi zavez iz Pariškega
podnebnega sporazuma ter
‒ predstaviti prihodnost obstoja Pariškega podnebnega sporazuma po odstopu ZDA
in prizadevanja najbolj razvitih držav sveta k čim hitrejšemu izpolnjevanju zavez, ki
izhajajo iz sporazuma.
Z analizo vsebine obravnavane teme smo v diplomskem delu poskušali odgovoriti na
naslednja raziskovalna vprašanja:
‒ R1: Kateri so ključni vzroki in glavne posledice podnebnih sprememb v svetu?
‒ R2: Katere so temeljne zaveze Pariškega podnebnega sporazuma?
‒ R3: Kateri so temeljni cilji, zaveze in ukrepi Evropske unije pri uresničevanju zavez
iz Pariškega podnebnega sporazuma?
‒ R4: Kakšna je vloga Evropske unije pri uveljavljanju zavez iz Pariškega podnebnega
sporazuma?
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‒ R5: Kakšna je prihodnost obstoja Pariškega podnebnega sporazuma brez
Združenih držav Amerike?
Skozi analizo izbrane teme diplomske naloge smo uporabili različne metode raziskovanja,
ki so se med seboj prepletale in dopolnjevale. V uvodnem poglavju smo proučili
teoretična izhodišča, strokovno literaturo in članke domačih in tujih avtorjev, ki so v
preteklih letih proučevali problematiko podnebnih sprememb, ugotavljali vzroke in
analizirali okoljske ter ekonomske posledice podnebnih sprememb.
V vsebini diplomskega dela smo uporabili naslednje metode raziskovanja, ki so se med
seboj dopolnjevale:
‒ metodo deskripcije, s katero smo razložili teoretična izhodišča in pojme, empirična
dejstva in odnose med pojavi, ki so bili predmet obravnave; prav tako pa smo s to
metodo podrobneje predstavili vsebino mednarodnega Pariškega podnebnega
sporazuma ter implementacijo zavez v evropski pravni red;
‒ komparativno metodo, s katero smo pregledali in primerjali vsebino dosedanjih
podnebnih sporazumov, ki so bili sprejeti na mednarodni ravni, ter ob tem
primerjali mnenja različnih avtorjev,
‒ metodo analize, s katero smo poskušali razčleniti kompleksne tvorbe na njihove
manjše sestavne dele in tako bralcu predstaviti vsebino na bolj enostaven način,
‒ zgodovinsko metodo, s katero smo predstavili pretekle dogodke in prizadevanja
držav pri sprejemu globalnih rešitev za zniževanje podnebnih vplivov in uveljavitev
zavez do zdaj pomembnejših globalnih sporazumov.
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2 GENEZA MEDNARODNIH PODNEBNIH SPORAZUMOV
Podnebne spremembe in z njimi povezani mednarodni podnebni sporazumi predstavljajo
osrednjo vsebino diplomske naloge. V nadaljevanju bomo predstavili vzroke in posledice
podnebnih sprememb ter vsebino in sprejemanje najpomembnejših podnebnih
sporazumov, ki so bili sprejeti na mednarodni ravni pod okriljem organizacije Združenih
narodov.

2.1

VZROKI IN POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB

Človek s svojo aktivnostjo in gospodarskim razvojem vedno bolj in vse pogosteje posega v
podnebne in temperaturne razmere na Zemlji, kar se najbolj kaže v obliki sežiganja in
kurjenja fosilnih goriv1, sekanja in krčenja deževnega pragozda ter vse intenzivnejšega
živinorejskega kmetijstva. Pretresi in nakopičeni ekološki problemi so danes posledica
uspehov modernizacijskih procesov industrijske družbe, ki presegajo omejitve in
pričakovanja industrijske družbe (Lukšič, 2005, str. 92).
Kurjenje fosilnih goriv in intenzivna živinoreja v ozračje sproščata ogromne količine
toplogrednih plinov (TGP), ki skupaj z naravno prisotnimi plini oziroma emisijami še bolj
intenzivirajo učinek tople grede2 in posledično segrevanje ozračja. Nekateri toplogredni
plini v zemeljskem ozračju delujejo podobno kot stekleni rastlinjak, in sicer zadržijo
sončno toploto in preprečijo, da bi se razgubila nazaj v zračni atmosferi (Evropska
komisija, 2018č).
Številni TGP nastajajo naravno, vendar se zaradi človeške povečane dejavnosti povečuje
koncentracija nekaterih plinov v ozračju, med njimi najbolj ogljikovega dioksida (CO 2),
metana, dušikovega oksida in fluoriranih plinov. Ogljikov dioksid je toplogredni plin, ki se
pri človeški aktivnosti najpogosteje sprošča in povzroča kar 63 % globalnega segrevanja, ki
je posledica človekovega vpliva. Po podatkih Evropske komisije (EK) naj bi ga bilo danes v
ozračju za 40 % več kot pred začetkom industrializacije (Evropska komisija, 2018č).

1

Gre za mineralna goriva, ki vsebujejo ogljikovodike (ogljik, vodik, žveplo, dušik), med njimi so najbolj
prepoznavni premog, nafta in zemeljski plin. Množična uporaba fosilnih goriv je omogočila hiter razvoj
industrije, ki je v zelo kratkem času izrinila mline na vodo in veter, za ogrevanje pa so skoraj povsem izrinili
kurjavo lesa in šote (Wikipedia, 2018a).
2

Gre za proces, pri katerem toplotno segrevaje iz površine planeta absorbirajo atmosferski TGP, zaradi
česar se absorbirana toplota ponovno širi v vse smeri. Ker se del tega toplotnega sevanja vrne nazaj proti
površini, se prenaša energija na površje atmosfere in v nižje plasti ozračja. Rezultat je višja temperatura, kot
bi sicer bila, če bi bilo ogrevanje površja samo s sončnim sevanjem, ki je edini ogrevalni vir Zemlje
(Wikipedia, 2018d).
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Kot glavni vzroki povečanja izpustov TGP in posledično podnebnih sprememb se
najpogosteje omenjajo (Evropska komisija, 2018č):
‒ pridobivanje energije iz premoga, nafte in zemeljskega plina; pri čemer nastajata
ogljikov dioksid in dušikov oksid;
‒ krčenje gozdnih površin oziroma deforestacija; deževni pragozd bistveno prispeva
k uravnavanju podnebja, saj iz atmosfere oziroma ozračja vsrkava ogljikov dioksid.
Prekomerna sečnja deževnega pragozda pa to naravno ravnovesje vse bolj ruši,
ogljik, ki je shranjen v drevesnih deblih, pa se sprošča v ozračje in povečuje
toplogredni učinek;
‒ vse intenzivnejša živinoreja kot ena ključnih panog kmetijstva; živina (govedo,
drobnica …) namreč pri prežvekovanju, prebavljanju hrane in iztrebljanju sprošča
ogromne količine metana;
‒ mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v naravi pa se sprošča dušikov oksid,
‒ fluorirani plini, ki so danes izredno močan dejavnik segrevanja podnebja. Po
nekaterih podatkih naj bi imeli celo do 23.000-krat močnejši učinek kot ogljikov
dioksid. Prav zaradi regulatornih ukrepov Evropske unije (EU), ki omejujejo
uporabo teh, so količine izpustov precej majhne.
Grafikon 1: Svetovne emisije ogljikovega dioksida (CO2)3 po državah v letu 2015

Vir: Netherlands Environmental Assessment Agency & Emissions Database for Global Atmospheric
Research (2017)

Učinek povečanih izpustov TGP se najbolj izrazito kaže v globalnem segrevanju planeta.
Današnja povprečna globalna temperatura ozračja naj bi bila za kar 0,85 stopinje Celzija
3

Podatki zajemajo le emisije ogljikovega dioksida zaradi izgorevanja fosilnih goriv in proizvodnje cementa,
ne pa tudi emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.
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višja kot ob koncu 19. stoletja (Evropska komisija, 2018č). Evropska komisija (EK) navaja,
da je bilo vsako desetletje zadnjih trideset let toplejše kot kadarkoli v preteklosti, odkar so
leta 1850 začeli beležiti temperaturo. Podnebni strokovnjaki navajajo, da je prav človeški
dejavnik skoraj zagotovo glavni vzrok segrevanja podnebja, kar je opazno vse od sredine
20. stoletja. Ob tem stroka dodaja (Evropska komisija, 2018č), da bi se lahko sedanja
temperatura dvignila za največ 2 stopinji Celzija, vsako preseganje te pa bi lahko
povzročilo nevarne in verjetno katastrofalne spremembe globalnega okolja. Posledično se
je mednarodna skupnost odločila, da je treba segrevanje ozračja zadržati pod 2
stopinjama Celzija.
Posledice podnebnih sprememb je danes mogoče občutiti praktično na vseh koncih sveta,
kažejo pa se v obliki taljenja »večnega« ledu in dviga morske gladine, vse bolj pa so
prisotni izredni vremenski dogodki in padavine, na drugi strani pa ekstremni vročinski
valovi in suša. Voda se pri segrevanju razteza, posledično se talijo ledene plošče in gore na
zemeljskih tečajih. Oba učinka skupaj povzročata dvigovanje gladine svetovnih morij ter
posledično poplave in erozijo obalnih in nižinskih predelov sveta. Zaradi pogostejših
poplav se slabša tudi kakovost pitne vode, posledično pa se zmanjšuje obseg kakovostnih
vodnih virov. Omenite velja tudi na tanjšanje ozonskega plašča v stratosferi in posledično
naraščanja jakosti UV sevanja (Kajfež-Bogataj, 2005, str. 44).
Posledice podnebnih sprememb so vse bolj vidne tudi v našem naravnem okolju. Tako se
južna in srednja Evropa vse pogosteje srečujeta z dolgo trajajočimi vročinskimi valovi,
obsežnimi gozdnimi požari ter sušami v kmetijstvu. Prav tako Sredozemlje pesti vse bolj
suho podnebje, ki je posledično še bistveno bolj izpostavljeno sušam in požarom
podrastja. Na drugi strani v severni Evropi beležijo veliko več padavin, poplave v zimskem
času pa bi lahko postale vsakodneven običajen pojav. Urbana mestna območja, v katerih
živi več kot 80 % vseh Evropejcev, so že zdaj izpostavljena vročinskim valovom
(pregrevanju mestnih središč), poplavam in dvigu morske gladine, prav tako pa se zdi, da
so največkrat slabo pripravljena na podnebne spremembe (Evropska komisija, 2018č).
Poleg razvitega sveta so med najbolj prizadetimi državami sveta tudi manj razvite države
oziroma države v razvoju. Prebivalci slednjih so namreč največkrat močno odvisni od
svojega naravnega okolja, a žal ne razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi, da bi se
lahko uspešno spopadli z vse izrazitejšimi podnebnimi spremembami.
Med znatnimi, a mnogokrat prezrtimi posledicami podnebnih sprememb so tveganja, ki
jih te povzročajo na zdravje ljudi. V več regijah po svetu se je v zadnjih letih povečalo
število smrtnih žrtev, ki so posledica izrazitih vročinskih valov, na drugi strani pa je v
drugih regijah celo upadlo število smrti, povezanih z ekstremno nizkimi temperaturami.
Opazen je porast okužb, ki se širijo z vodo, kot tudi bolezni, ki se prenašajo v obliki okužb.
S vplivom podnebnih sprememb na počutje in zdravja ljudi ter v splošnem na kakovost
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življenja se strinja tudi Lučka Kajfež-Bogataj (2005, str. 41). Slednja ugotavlja, da bodo
posledice podnebnih sprememb za zdravje ljudi odvisne predvsem od velikosti in poteka
podnebnih sprememb kot tudi od socio-ekonomskih dejavnikov.
Treba je omeniti še ekonomske posledice podnebnih sprememb, ki se kažejo v obliki
stroškov za družbo in globalno gospodarstvo. Po podatkih, ki jih navaja EK (2018č), so
vodne ujme in poplave v letih od 1980 do 2011 prizadele več kot 5,5 milijona ljudi in
gospodarstvom po svetu prinesle več kot 90 milijard evrov neposrednih izgub. Med
najbolj prizadetimi so bili predvsem sektorji, ki so podvrženi močni odvisnosti od
temperatur in količini padavin, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, energetika in turizem.
Prav tako ne smemo pozabiti na tveganja, povezana z naravnim okoljem. Podnebne
spremembe so danes tako hitre, da se jim številne živalske in rastlinske vrste le s težavo
prilagajajo ali pa jim to ne uspeva. Posledično so se številne kopenske, sladkovodne in
morske vrste preselile v druge življenjske habitate, kar nekaj vrstam pa to ni uspelo in so
že izumrle ali pa so tik pred tem. Vsem dobro znano dejstvo pa je, da če se bodo
povprečne globalne temperature še naprej zviševale, bo vse več rastlinskih in živalskih
vrst, ki jim bo grozilo izumrtje (Evropska komisija, 2018č).

2.2

RAZVOJ CIVILNIH IN OKOLJSKIH ORGANIZACIJ

Ekologija je sorazmerno nova veda, ki se je kot znanstvena veda začela pojavljati šele v
drugi polovici 20. stoletja, pomen pa je začela pridobivati v 60. Letih, in to zaradi splošne
skrbi za okolje. Navkljub temu sta se ekološko zavedanje in razmišljanje pojavili že
bistveno prej, med prvimi znanimi ekologi pa se pogosto omenjata grški filozof Aristotel in
njegov učenec Theophrastus, ki je prve odnose med živalmi in življenjskim okoljem
opisoval že v 4. stoletju pred našim štetjem. Na tem mestu je smiselno omeniti, da
korenine znanstvene ekologije izvirajo iz časa Darwina, ko je nastalo tudi njegovo
temeljno delo »O izvoru vrst«. Termin »ekologija« je leta 1866 sicer prvi opredelil Ernst
Haeckel, ki je vselej močno zagovarjal načela Darwina, ta pa izraza ekologija v svojih delih
nikoli ni omenil.
Nenad (2016, str. 19) navaja in povzema, da so se prva ekološka gibanja pojavila sredi 19.
stoletja in so v prvi vrsti opozarjala na negativne posledice industrijskega razvoja.
Zgodovinsko gledano so se ekološka gibanja razvila iz drugih družbenih gibanj, klasični
primeri teh gibanj pa so bila delavska gibanja, gibanja za pravice žensk, mirovna gibanja
ter gibanja za pridobitev volilne pravice. Kot že omenjeno, so se sodobna družbena
gibanja pojavila v 60. letih 20. stoletja, njihovo osnovo so predstavljali pripadniki
srednjega razreda in so se oblikovali okrog vprašanj identitete, kulture, življenjskih stilov,
znanj itd. Avtorica dodaja, da se sodobna družbena gibanja razlikujejo od klasičnih po
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tem, da so fleksibilna in sproti organizirana, brez vnaprej izoblikovane identitete, brez
stalnega članstva in brez oblikovane ideologije.
Prva ekološka gibanja se pojavijo sredi 19. stoletja z namenom zaščite delovanja
kmetijskih organizacij. Njihov nastanek je spodbujal prav napredek raziskav biologov in
ekologov, ki so opozarjali in ozaveščali prebivalstvo o negativnih posledicah hitre
industrializacije ter urbanizacije okolja. Člani ekoloških gibanj in društev so bili predvsem
intelektualci in takratne mestne elite, ki jim je relativno hitro uspelo organizirati svoja
gibanja, vendar so mnogokrat naleteli na odpor širše javnosti, posledično pa so bili deležni
kritik lokalnega prebivalstva (Nenad, 2016, str. 19).
Glavni vzrok za nastanek ekoloških gibanj in organizacij so bile pogosto slabe življenjske
razmere v mestnih središčih, ki so bila največkrat prenaseljena in umazana ter so veljala
za nezdravo življenjsko okolje. Mestna središča pogosto niso poznala javnega vodovoda in
kanalizacije, javna higiena je bila posledično zelo slaba, kar je pomenilo slabo higieno in
pojav bolezni. Vse to je prebivalstvo urbanih mest in njihovo oblast sililo k organiziranju in
zagotavljanju ustreznejših razmer za dostojno življenje. Posledično so se razvila sanitarna
gibanja, ki so se prvič pojavila v Veliki Britaniji (Nenad, 2016, str. 19). Kljub temu so se
sodobna ekološka gibanja v današnji obliki pojavila šele v drugi polovici 20. stoletja.
Njihov nastanek je povezan z izdajo knjige »Silent Spring« avtorice Rachel Carson, ki je
širši javnosti predstavila škodljiv vpliv pesticidov na življenjske vrste (Nenad, 2016, str.
20), javnost pa je bila prvič seznanjena z nevarnostmi novih tehnologij in industrializacije.
Okoljski protesti ekoloških gibanj so v ZDA kmalu postali politično obarvani, njihov vpliv
pa se je okrepil v času vietnamske vojne, ko jih je takratna Nixonova administracija
podprla. Vlada je namreč menila, da so ekološka gibanja manj nevarna, kot pa so bili
protestniki proti vojni v Vietnamu. Prav v ZDA je bil 20. aprila 1970 prvič obeležen dan
Zemlje, temu pa so sledile ustanovitve še danes prepoznavnih svetovnih gibanj, kot so
Prijatelji Zemlje (1969), Svet za zaščito naravnih virov (1970), Greenpeace (1971) in
Survivre et Vivre (1970).
Okoljske organizacije so v 70. letih močno okrepile svoj vpliv. Njihovo število je hitro
naraščalo, prav tako je strmo naraščalo njihovo članstvo. Povečal se je njihov vpliv na
politiko, civilno družbo in izobraževanje, kar je leta 1972 vodilo k organizaciji konference o
življenjskih razmerah pod okriljem Združenih narodov (ZN). Organizacija ZN je takrat prvič
priznala pomen globalnih ekoloških gibanj, priznana jim je bila legitimnost, prvič pa je bila
jasno izražena zahteva po ekološki zakonodaji (Nenad, 2016, str. 20).
Novi mejnik na področju okoljskih gibanj sta prinesla velika naftna kriza in ekonomski
zaton, ki sta se pojavila v 70. letih 20. stoletja. Nova situacija je okrepila nezadovoljstvo
ekološko ozaveščene javnosti, družbena gibanja in organizacije pa so se preoblikovali v
politične stranke. V številnih evropskih državah so nastale prve t. i. zelene stranke, ki so
18

stimulirale različna proekološka gibanja in proteste (ena od bolj znanih so bila gibanja
proti izgradnji novih jedrskih elektrarn v Franciji). Februarja 2004 so predstavniki 32
zelenih strank iz vse Evrope ustanovili prvo Evropsko zeleno stranko, ki je povezala
predstavnike zelenih strank iz različnih držav, tudi novih članic EU (MMC RTV SLO, 2004).
Svetovna globalizacija je svoj pečat pustila tudi v družbenih in okoljskih organizacijah, saj
na njihovo delovanje vedno bolj vplivajo mednarodne organizacije (npr. Svetovna banka,
Mednarodni denarni sklad, Evropska unija), kot tudi globalna podjetja oziroma
multinacionalke. Globalizacija je pripeljala do povezovanja ekoloških organizacij, pojavljati
so se začeli skupne ideje, projekti, cilji in strategije delovanja. Sodobna ekološka gibanja
so se tako z ulic preselila v prostore mednarodnih organizacij in multinacionalk, proteste
pa so zamenjala pogajanja, zastopanja in lobiranja za mizo (Nenad, 2016, str. 22).

2.3

OKVIRNA KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O SPREMEMBI
PODNEBJA

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC ali FCCC) je
mednarodna okoljska pogodba, ki je bila sprejeta na Konferenci Združenih narodov o
okolju in razvoju (UNCED), neformalno znana tudi kot Vrh o Zemlji, ki je potekala junija
1992 v Rio de Janeiru. Cilj omenjene mednarodne pogodbe je bil stabilizirati koncentracije
TGP v ozračju na ravni, ki bi preprečila nevarno antropogeno4 poseganje v podnebni
sistem. Sama pogodba ni določila obveznih omejitev emisij TGP za posamezne države,
prav tako pa ni določila mehanizmov za njihovo izvrševanje. Posledično se šteje, da
pogodba ni pravno zavezujoča za države podpisnice. So pa zato s pogodbo določeni
protokoli, ki so določili obvezne mejne vrednosti emisij (UNFCCC, 1992). Eden najbolj
znanih takšnih protokolov je Kjotski protokol, o katerem več v nadaljevanju.
Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja je bila podpisana 9. maja
1992, veljati je začela 21. marca 1994, do maja 2004 pa je pogodbo podpisalo skupaj 194
držav po vsem svetu. Ena glavnih nalog pogodbe je bila vzpostavitev nacionalnih evidenc
TGP glede emisij in zmanjševanja teh. Podpisnice konvencije se vsako leto sestanejo z
namenom ocene napredka pri obravnavanju podnebnih sprememb. Zasnova pogodbe je
bila okvir za sodelovanje držav pri omejevanju dviga povprečne svetovne temperature in
podnebnih sprememb ter spopadanju s posledicami.

4

Antropogeni oziroma človeški vpliv na okolje vključuje spremembe v biofizikalno okolje ter ekosisteme,
biotsko raznovrstnost in naravne vire, ki jih neposredno ali posredno povzročajo ljudje, vključno z globalnim
segrevanjem, degradacijo okolja, množično izumiranje vrst, izgubo biotske raznovrstnosti, ekološke krize in
ekološki kolaps. Izraz antropogeni označuje učinek ali predmet, ki izhaja iz človeške dejavnosti.
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Okvirna pogodba UNFCCC je države podpisnice razdelila v tri skupine, in sicer (UNFCCC,
1992):
‒ industrializirane države in gospodarstva v tranziciji,
‒ razvite države, ki plačujejo stroške držav v razvoju, ter
‒ države v razvoju.
Industrializirane države in gospodarstva v tranziciji so se s pogodbo zavezali, da bodo
zmanjšali emisije TGP na cilje, ki so večinoma nižji od ravni iz leta 1990. Proizvajalci lahko
svoje dodeljene emisije presežejo le, če kupijo emisijske kupone ali izravnajo svoje
presežke z mehanizmom, o katerem se dogovorijo vse države podpisnice pogodbe.
Drugo skupino držav predstavljajo razvite države sveta, gre za članice OECD, razen tistih
držav, ki so bile leta 1992 v tranziciji. Tretjo skupino držav predstavljajo države v razvoju,
ki jim ni treba zmanjševati ravni emisij TGP, razen če razvite države zagotovijo dovolj
finančnih sredstev in ustrezno tehnologijo. Države v razvoju se lahko prostovoljno
vključijo v skupino industrializiranih držav, če menijo, da so dovolj razvite.
Države pogodbenice se vse od začetka veljavnosti Okvirne konvencije Združenih narodov
o spremembi podnebja vsako leto sestajajo na konferenci pogodbenic (COP), da bi ocenile
napredek pri spopadanju s podnebnimi spremembami ter določile pravno zavezujoče
obveznosti za države, da zmanjšajo emisije TGP (UNFCCC, 1992).

2.4

KJOTSKI PROTOKOL

Države podpisnice UNFCCC so sredi 90. let 20. stoletja ugotovile, da so za zmanjšanje
emisij potrebne strožje določbe, ki bodo pravno zavezujoče. Posledično je leta 1997 sledil
podpis Kjotskega protokola, s katerim so bili uvedeni pravno zavezujoči cilji za zmanjšanje
emisij TGP v razvitih državah (Evropska komisija, 2018a). Ratifikacija sprememb iz Dohe v
okviru Kjotskega protokola določa cilje držav pogodbenic drugega obdobja, to je za leta
od 2013 do 2020.
Kjotski protokol je mednarodni sporazum, neposredno vezan na Okvirno konvencijo
Združenih narodov o spremembi podnebja, in zavezuje svoje pogodbenice s ciljem
zmanjšanja emisij. Razvite države so namreč priznale, da so v glavnem odgovorne za
visoko stanje emisij TGP, ki so rezultat več kot 150 let trajajoče industrializacije (UNCC,
2018b). Glavni cilj protokola je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in petih ostalih
toplogrednih plinov.5

5

Gre za ogljikov dioksid, metan, dušikov oksid, fluorirane ogljikovodike, perfluorirane ogljikovodike in
žveplov heksafluorid. Vsi omenjeni plini spadajo med toplogredne pline in vplivajo na toplotno segrevanje
zemeljske površine.
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2.4.1 Vsebina protokola
Kjotski protokol je bil sprejet v Kjotu na Japonskem 11. decembra 1997, veljati pa je začel
nekaj let pozneje, in sicer leta 2005, ko ga je 16. februarja 2005 ratificirala Ruska
federacija. Podrobna določila Kjotskega protokola so bila sprejeta na rednem letnem
srečanju držav UNFCCC, t. i. COP 7, v Marakešu v Maroku leta 2012, ter so podrobneje
zapisana v t. i. Marakeškem sporazumu. Prvo zavezujoče obdobje se je začelo leta 2008 in
se končalo leta 2012.
V mestu Doha v Katarju je bil 8. decembra 2012 sprejet Dodatek iz Dohe h Kjotskemu
protokolu, ki vsebuje naslednje dodatke (UNCC, 2018b):
‒ nove zaveze za države pogodbenice/podpisnice Kjotskega protokola, ki so se
strinjale, da bodo prevzele obveznosti v drugem ciljnem obdobju, z začetkom 1.
januarja 2012 in koncem 31. decembra 2020,
‒ prenovljen seznam TGP in
‒ spremembe določenih členov Kjotskega protokola, ki so se nanašali na vprašanja iz
prvega obdobja in jih je bilo treba prilagoditi drugemu ciljnemu obdobju.
V prvem ciljnem obdobju se je 37 industrializiranih držav in EU zavezalo, da bodo v
obdobju od 2008 do 2012 zmanjšali emisije TGP v povprečju za 5 % glede na izhodiščne
ravni iz leta 1990. Evropska unija si je sama postavila ostrejši kriterij in se zavezala k 8odstotnemu zmanjšanju emisij (ERS, 2017). Če zastavljen cilj primerjamo s količino emisij,
ki so se pričakovale za leto 2010 brez uresničevanja protokola, bi to dejansko pomenilo
29-odstotno znižanje izpustov TGP.
V drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola (kot je bil spremenjen v Dohi) so se države
podpisnice zavezale, da bodo izpuste emisij zmanjšale za 18 % v primerjavi z vrednostmi iz
leta 1990. Svet EU je 13. junija 2015 sprejel sklep, ki je EU omogočil, da je ratificirala
spremembe iz Dohe. V okviru protokola si je EU cilj zastavila še nekoliko ostreje, in sicer
predvideva, da bo v tem obdobju emisije zmanjšala za 20 % glede na izhodiščne vrednosti
iz leta 1990 (Evropska komisija, 2018a). Za Slovenijo kot članico EU sporazum pomeni vsaj
8 % nižje izpuste glede na ravni iz leta 1986 (GZS, 2018). Države članice, ki ne bodo
dosegle zastavljenih ciljev, bodo dolžne plačati globo. Ta je leta 2005 za vsako tono CO2
znašala 40 evrov. EU sicer proizvede okrog 21 % vseh emisij TGP. V Kjotskem protokolu
danes sodeluje skupaj 38 razvitih držav, vključno z EU in njenimi državami članicami.
Države podpisnice protokola morajo cilje in zaveze iz protokola dosegati predvsem z
izvajanjem nacionalnih ukrepov. Kljub temu jim Kjotski protokol ponuja dodatna sredstva
za doseganje svojih ciljev s pomočjo treh tržnih mehanizmov (UNCC, 2018b), in sicer:
‒ Mednarodno trgovanje z emisijami (angl. International Emissions Trading);
trgovanje z emisijami omogoča državam, da svoje neuporabljene emisijske enote
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prodajo državam, ki so nad svojimi zastavljenimi cilji. Nastalo je novo blago v obliki
zmanjšanja ali odstranjevanja emisij. Ker je ogljikov dioksid glavni toplogredni plin,
se je pojavil izraz trgovanje z ogljikom, s katerim se trguje kot s katerimkoli drugim
blagom, trg pa se imenuje trg ogljika. IET danes omogoča na ekonomsko
učinkovitejši način zmanjševanje izpustov TGP.
‒ Mehanizem čistega razvoja (angl. Clean Development Mechanism); gre za
mehanizem, v okviru katerega lahko razvite države financirajo projekte za
zmanjšanje ali odpravo emisij TGP v državah v razvoju ter v zameno dobijo
dobropis za ogljik. Slednje pomeni potrjeno zmanjšanje emisij, ki jih lahko
uporabljajo za ohranjanje obveznih mejnih vrednosti svojih emisij.
‒ Skupno izvajanje protokola (angl. Joint implementation); gre za mehanizem, ki
državam in družbi iz posamezne države omogoča skupno izvajanje projektov za
omejevanje, zmanjšanje emisij ali povečanje ponorov TGP ter izmenjavo enot
zmanjšanja emisij.
V okviru Kjotskega protokola sta izjemnega pomena tudi spremljanje dejanskih izpustov
emisij posameznih držav in vodenje natančnih evidenc o opravljenih poslih. Sistem
poročanja spremlja in beleži vse transakcije s strani držav pogodbenic v okviru vseh treh
prej omenjenih mehanizmov Kjotskega protokola. S tem namenom sekretariat ZN o
spremembi podnebja s sedežem v Bonnu (Nemčija) vodi mednarodni dnevnik transakcij.
Države pogodbenice tako v rednih časovnih presledkih predložijo letne popise emisij in
nacionalna poročila v skladu s protokolom (UNCC, 2018b).

2.4.2 Kritike in stališča držav do protokola
Kljub vsem pozitivnim spremembam, ki jih prinaša Kjotski protokol, mu kritiki pripisujejo
eno glavno pomanjkljivost, in sicer da so k ukrepanju zavezane le razvite države sveta. Ob
tem pa ni mogoče spregledati, da ZDA nikoli niso podpisale Kjotskega protokola ter da ga
je Kanada prenehala izvajati še pred koncem prvega ciljnega obdobja, na drugi strani pa
Rusija, Japonska in Nova Zelandija niso vstopile v drugo ciljno obdobje. Posledično se
protokol tako uporablja zgolj za 14 % vseh svetovnih emisij. Kljub vsemu pa je več kot 70
držav v razvoju in razvitih držav sprejelo vrsto prostovoljnih ciljev za zmanjšanje in
omejitev svojih emisij TGP (Evropska komisija, 2018a).
Glavni zagovorniki, med katerimi so Evropska unija, okoljevarstvene organizacije in OZN,
se strinjajo, da je Kjotski protokol zgolj prvi korak do zmanjšanja učinkov tople grede in
segrevanja ozračja. Kritiki protokola dvomijo o okoljskem pomenu protokola in ga
označujejo le kot način preselitve bogastva v države tretjega sveta.
Brez dvoma bodo cilji iz Kjotskega protokola brez sodelovanja in ratifikacije ZDA praktično
nedosegljivi. Za konkretno zmanjšanje emisij bi bil namreč potreben novi sporazum, ki ga
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bi ratificirale ZDA ter tudi druge hitro rastoče države, ki ustvarijo bistveno več TGP kot
celotna EU skupaj. Ob tem se pojavljajo tudi ekonomske špekulacije: če bi razvite
industrializirane države želele zmanjšati emisije TGP, bi to pomenilo zmanjšano
povpraševanje po fosilnih gorivih. Manjše povpraševanje po slednjih pa bi pomenilo
padec cen teh. Nižje cene bi posledično pomenile večjo dostopnost fosilnih goriv za
revnejše države, ki bi lahko to izkoristile in povečale porabo teh.
Poleg tega se velika svetovna gospodarstva v vzponu (npr. Kitajska, Indija ter države JV
Azije) nimajo interesa pridružiti protokolu, ki bi njihov razvoj zgolj omejeval. Zahodni
razviti svet je imel namreč več kot 200 let časa za svoj razvoj, ki je temeljil na izrabi
fosilnih goriv, zahteve po samoomejevanju držav v razvoju pa dejansko predstavljajo
obliko rasizma. Tako je vsak dogovor brez Kitajske in Indije (ob ZDA) povsem neučinkovit
ter nesmiseln. Kritiki trdijo, da bi cilje iz protokola bistveno enostavneje dosegli z
zniževanjem prirasta svetovnega prebivalstva.6
Stališče ZDA do Kjotskega protokola je vse prej kot pozitivno. Ameriški senat je že leta
1997 ocenil, da bi uresničevanje ciljev iz protokola povzročilo resno škodo ameriškemu
gospodarstvu. ZDA so leta 1998, pod demokratskim predsednikom, sicer podpisale
protokol, vendar do ratifikacije nikoli ni prišlo, kar pomeni, da nimajo nikakršnih
obveznosti iz naslova protokola. Republikanska administracija je nato leta 2001 Kjotski
protokol celo ocenila kot krivičnega, saj sta bili Kitajska in Indija7 oproščeni zmanjševanja
emisij.
Ko so ZDA leta 2001 odstopile od Kjotskega sporazuma, je bil pristop Ruske federacije k
protokolu nujen, da bi ta začel veljati, saj ga je moralo podpreti 55 držav, ki v ozračje
spustijo več kot 55 % vseh TGP. Kritiki trdijo, da je pri ruski ratifikaciji šlo za politično in
vsiljeno odločitev, saj je Evropska unija v zameno Ruski federaciji pomagala pri vstopu v
Svetovno trgovinsko organizacijo. Ker je gospodarstvo Ruske federacije po razpadu
Sovjetske zveze močno oslabelo, so upadli tudi izpusti TGP. Posledično tako Ruski
federaciji ne bo težko doseči zmanjšanja emisij TGP glede na leto 1990, poleg tega pa bo
lahko še zaslužila s prodajo emisijskih kuponov drugim državam.
Stališče Kanade do Kjotskega protokola je močno podobno stališču ZDA. Kanadi namreč ni
uspelo poenotiti stališča zveznih držav do Kjotskega protokola, saj je temu močno
nasprotovala zvezna država Alberta, ki je pomemben izvoznik zemeljskega plina in nafte v

6

Glede na to, da obseg živinoreje znaša približno 1,5 milijarde glav govedi, ki proizvedejo 25-krat več TGP
kot vsi avtomobili skupaj, in ob tem, da svetovna populacija z dihanjem proizvede približno petkrat več
ogljikovega dioksida kot vsi avtomobili, je rešitev v znižanju števila svetovne populacije (Wikipedia, 2018b).
7

Države v razvoju, med njimi Kitajska in Indija, niso bile vključene v protokol, da ta ne bi onemogočil njihove
gospodarske rasti.
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ZDA. Ob tem so zadržke izrazila številna kanadska podjetja, ki se jim ob zavezah protokola
ne bi uspelo enakovredno kosati s podjetji iz ZDA. Kanada namreč ne more zanemariti, da
so ZDA njen najpomembnejši trgovinski partner.
Precej odklonilno stališče do protokola ima tudi Avstralija, ki meni, da je protokol celo
škodljiv za državo, če ga ne bodo ratificirale tudi ZDA in Kitajske. Pri vsem skupaj ne
smemo pozabiti, da je Avstralija po količini emisij na prebivalca takoj za ZDA.
Kjotskemu protokolu je uradno nasprotovala celo okoljevarstvena organizacija
Greenpeace, ki trdi, da so si države podpisnice zastavila preskromne cilje, da bi jim z njimi
uspelo resneje vplivati na spremembe podnebja.
Potem ko glavne podpisnice Kjotskega protokola tega niso ratificirale, je postalo jasno, da
je na ravni Združenih narodov treba poiskati nov podnebni dogovor. Na 21. srečanju držav
pogodbenic (COP 21) je decembra 2015 prišlo do podpisa novega dogovora, imenovanega
Pariški podnebni sporazum. Vsebina, njegove zaveze in posledice so osrednja tema
diplomskega dela, zato vse troje predstavljamo v nadaljevanju v posebnem poglavju
diplomskega dela.
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3 PARIŠKI PODNEBNI SPORAZUM
Pariški podnebni sporazum velja za prvi pravno zavezujoči mednarodni podnebni
sporazum, ki ima pravne in ekonomske posledice za države podpisnice. Pri njegovem
sprejemanju, oblikovanju vsebine in realizaciji zavez je imela vodilno vlogo prav Evropska
unija. V nadaljevanju bomo predstavili vsebino sporazuma ter vlogo, ki jo je pri tem
odigrala Evropska unija.

3.1

VLOGA EVROPSKE UNIJE PRI OBLIKOVANJU SPORAZUMA

Na začetku 21. stoletja je vodilno vlogo na področju podnebnih sprememb prevzela
Evropska unija. Posledično je bila pod okriljem EU organizirana 21. konferenca Združenih
narodov o podnebnih spremembah v Parizu, t. i. COP 21 (Conference of Parties 21), ki je
potekala od 30. novembra do 12. decembra 2015. Na pariški konferenci o podnebnih
spremembah je 195 držav sprejelo nov, univerzalen in prvi pravno zavezujoč globalni
podnebni dogovor (Evropska komisija, 2018d).
Po več kot 20-letnih pogajanjih v okviru Združenih narodov je EU uspelo doseči pravno
zavezujoč in univerzalen sporazum o podnebnih spremembah, Evropa pa je prevzela
vodilno vlogo in postala prva regija z zavezujočimi cilji ter je danes na dobri poti, da
postane vodilna v svetu na področju obnovljivih virov energije (European Commission,
2018č). EU je dokazala, da se na področju emisij da ukrepati. Od leta 1990 do leta 2014 so
se emisije na območju EU zmanjšale za 23 %, na drugi strani pa je bruto domači proizvod
(BDP) kljub temu narasel za 46 %.
Evropska komisija (European Commission, 2018č) je bila mnenja, da podnebne
spremembe ogrožajo življenjsko okolje, destabilizirajo družbo in omejujejo nadaljnji
gospodarski razvoj. Najhujša posledica podnebnih sprememb bi lahko bila preseljevanje
več milijonov ljudi kot posledica erozije in poplav obalnih območij, dodatni izpusti TGP pa
bi lahko povzročili nadaljnje segrevanje in dolgotrajne spremembe podnebnega sistema.
Pri EK so bili mnenja, da je prišel čas za odločna globalna dejanja in ukrepanje proti
podnebnim spremembam, ki bodo hkrati ekonomska priložnost za državljane, podjetja in
države članice EU.
Sprejeti podnebni dogovor je bil rezultat dolgoletnih pogajanj mednarodne skupnosti, ki si
je prizadevala doseči večstranski dogovor. Po omejenem sodelovanju držav pri Kjotskem
protokolu in nesoglasjih držav v Köbenhavnu leta 2009 je EU začela iskati in oblikovati
široko zavezništvo in koalicijo razvitih držav ter držav v razvoju, s ciljem doseganja visoko
zastavljenega cilja (Evropska komisija, 2018d). Pariški sporazum je dal vlagateljem,
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podjetjem in oblikovalcem politik jasen znak, da je čas prehoda na čiste energije trajnega
značaja ter da je treba fosilna goriva nadomestiti z obnovljivimi viri energije.
Takratni evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal
(Evropska komisija, 2015c, str. 1):
»Ta sporazum je velika zmaga za Evropo. Še pomembneje, je velika zmaga za
svetovno skupnost. Evropa je v Parizu vodila prizadevanja za dosego ambicioznega in
pravno zavezujočega svetovnega podnebnega dogovora. Sklenili smo zavezništva in
drugi so se nam pridružili. Novi sporazum vsebuje naše ključne cilje – dolgoročni cilj,
petletne ciklične preglede in preglednost. Sporazum prav tako ponovno potrjuje
svetovno zavezo, da bodo podporo še naprej prejemali tisti, ki potrebujejo pomoč.
Uspelo nam je. Kar je bilo obljubljeno, je zdaj treba uresničiti. Evropa bo še naprej
vodila dogovorjeni svetovni prehod na nizkoogljično družbo.«

Vizija Evropske unije o verodostojnem sporazumu vključuje (Evropska komisija, 2015b):
‒ globalno vizijo dolgoročnega cilja kot sporočilo za deležnike, vključno s podjetji,
vlagatelji in javnostjo, o odločenosti za prehod na nizkoogljično gospodarstvo;
‒ mehanizem za redno pregledovanje in povečevanje skupnih ambicij in
‒ vzdržljiv sistem preglednosti in odgovornosti za zagotovitev, da lahko interesne
skupine in deležniki zaupajo, da bodo obljube izpolnjene.

3.2

VELJAVNOST IN DRŽAVE PODPISNICE SPORAZUMA

Pariški podnebni sporazum je bil sprejet in podpisan na 21. konferenci Združenih narodov
o podnebnih spremembah v Parizu, t. i. COP 21 (Conference of Parties 21), ki je potekala
od 30. novembra do 12. decembra 2015. Na pariški konferenci o podnebnih spremembah
je sodelovalo kar 195 držav vsega sveta, ki so ga tudi podpisale.
Na sedežu Združenih narodov v New Yorku je bil sporazum odprt za države podpisnice in
druge organizacije za podpis v obdobju od 22. aprila 2015 do 21. aprila 2017. Na
omenjenem sedežu ZN je dokument deponiran tudi v fizični obliki. Na prvi dan podpisa
podnebnega sporazuma je slednjega podpisalo kar 174 držav in Evropska unija. Še isti dan
pa je več kot 20 drugih držav podalo izjavo, da se bodo sporazumu pridružile v najkrajšem
možnem času (EUR-LEX, 2016).
Podnebni sporazum je začel veljati 4. novembra 2016, kar je 30 dni po tem, ko je bil
izpolnjen predpogoj, ki predvideva, da mora sporazum ratificirati vsaj 55 držav, ki skupno
ustvarijo najmanj 55 % svetovnih emisij toplogrednih plinov (Climate Focus, 2015).
Do konca aprila 2018 je Pariški podnebni sporazum podpisalo skupaj 194 držav vsega
sveta in Evropska unija. Pri tem 175 držav in EU predstavljajo več kot 88 % vseh emisij
TGP, vključujoč Ljudsko republiko Kitajsko in Združene države Amerike. Slednje skupaj
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ustvarijo skoraj 40 % vseh emisij TGP (Wikipedia, 2018c). Omenimo še, da je 21 držav
sporazum sicer podpisalo, vendar ga do danes še niso ratificirale, med njimi je treba
omeniti dve gospodarsko močni in pomembni gospodarstvi Ruske federacije in Turčije.

3.3

VSEBINSKE ZAVEZE SPORAZUMA

Države pogodbenice so se v decembru 2015 dogovorile o novem svetovnem sporazumu o
podnebnih spremembah, ki predstavlja uravnotežen izid in vključuje akcijski načrt za
omejitev globalnega segrevanja na »bistveno manj od 2 stopinj Celzija (Evropska komisija,
2018a). Pariški podnebni sporazum predstavlja nadgradnjo Kjotskega protokola, saj je bil
sprejet petletni mehanizem revizije, s tem, ko so države zavezane k poročanju in
zmanjševanju teh. Sporazum predstavlja most med sedanjimi politikami in podnebno
nevtralnostjo pred koncem 21. stoletja (Climate Focus, 2015).
V Parizu so se vlade držav podpisnic strinjale in zavezale glede (Evropska komisija, 2018d):
‒ cilja: vlade držav pogodbenic so se sporazumele o dolgoročnem cilju, da bodo
omejile dvig povprečnih svetovnih temperatur na precej manj kot 2 stopinji Celzija
glede na predindustrijsko obdobje. Vlade si bodo celo prizadevale, da globalna rast
temperature ne bi presegla 1,5 stopinje Celzija, saj bi to bistveno zmanjšalo
tveganja in vplive podnebnih sprememb (UL EU, 2016). Dogovor od podpisnic
zahteva, da se cilj doseže v najkrajšem možnem času, pri čemer je EK priznala, da
bodo države v razvoju potrebovale več časa. Med sprejemom Pariškega
podnebnega sporazuma so države predložile celovite nacionalne podnebne
akcijske načrte za zmanjšanje lastnih emisij. Do zasedanja konference COP 21 je
bilo skupaj predloženih 185 nacionalnih prispevkov, ki pa niso zadostovali za
dosego cilja glede dviga temperature za manj kot 2 stopinji Celzija;
‒ zavezanosti: vlade držav podpisnic so se dogovorile, da bodo na podlagi
znanstvenega razvoja vsakih pet let določile ambicioznejše cilje. Gre za t. i.
mehanizem petletne revizije. Prav tako so dorekli dogovor o medsebojnem
obveščanju in obveščanju javnosti o uspešnosti izpolnjevanja svojih zavez, s čimer
bodo zagotovili transparentnost in nadzor;
‒ solidarnosti: Evropska unija in preostale razvite države bodo še naprej podpirale
podnebne ukrepe za zmanjšanje emisij in krepitev odpornosti proti vplivom
podnebnih sprememb držav v razvoju. Sporazum določa spodbujanje držav, da
zagotovijo ali še naprej zagotavljajo podporo prostovoljno, prav tako pa je
državam v razvoju na razpolago stalna in okrepljena mednarodna podpora za
prilagajanje, kar podrobneje določa 9. člen sporazuma (UL EU, 2016);
‒ škod in izgub: sporazum vsebuje samostojni 8. člen (UL EU, 2016), ki ureja
vprašanje škod in izgub, nastalih zaradi vplivov podnebnih sprememb. Države so se
strinjale, da bodo potrebna sodelovanje, okrepljeno razumevanje, ukrepanje in
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sodelovanje na različnih področjih, kot so: sistemi zgodnjega opozarjanja,
pripravljenost na izredne razmere, postopne naravne procese, dogodki, ki
povzročijo nepovratno in trajno škodo, celovito presojanje in upravljanje tveganja,
programe zavarovanja tveganj, negospodarsko izgubo, odpornost skupnosti ter
virov preživetja in ekosistemov.
Sprejeti dogovor zavezuje države članice Združenih narodov, da vzpostavijo nov
mehanizem, ki bo nadomestil dva prvotna mehanizma v podporo trajnostnemu razvoju
(CDM – Mehanizem čistega razvoja in JI – Mehanizem skupnega izvajanja), niso pa bile
dorečene zaveze za ladijski promet in letalstvo, ki skupaj ustvarita približno 5 % izpustov
TGP (GZS, 2018). Na globalni ravni bo pomembna tudi finančna podpora državam v
razvoju do leta 2025, ki bo na leto znašala blizu 100 milijard ameriških dolarjev. Sprejeti
podnebni sporazum vključuje tudi spodbude za zmanjšanje emisij, ki so posledica krčenja
in degradacije gozdov.
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4 OBVLADOVANJE PODNEBNIH SPREMEMB V EU Z OKOLJSKIMI
ZAVEZAMI
Za doseganje in uresničevanje zavez iz Pariškega podnebnega sporazuma je bila na ravni
Evropske unije sprejeta Podnebna politika Evropske unije (Evropska komisija, 2018b), v
okviru katere si EU prizadeva znatno zmanjšati emisije TGP, hkrati pa spodbuja tudi druge
države in regije k podobnemu ravnanju.
V okviru Podnebne politike Evropske unije so bile oblikovane in zastavljene tri skupine
ciljev (Evropska komisija, 2018b):
‒ Ključni cilji EU za leto 2020:


20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990,



20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v skupni porabi energije,

 okvirni cilj 20-odstotnega povečanja energetske učinkovitosti.
‒ Ključni cilji EU za leto 2030:


najmanj 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z
letom 1990,



vsaj 27-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v skupni porabi energije,

 najmanj 27-odstotno povečanje energetske učinkovitosti.
‒ Dolgoročni cilji: Evropska unija namerava v okviru prizadevanj skupine razvitih
držav do leta 2050 znatno zmanjšati svoje emisije, in sicer za 80 % do 95 % v
primerjavi z ravnijo iz leta 1990. Njen cilj je oblikovati nizkoogljično gospodarstvo.
Usklajeno delovanje in enotni pristop EU na področju zmanjševanja TGP, uporabi
obnovljivih virov ter energetski učinkovitosti za obdobje do leta 2030 bo občutno
prispevalo k zagotavljanju regulatorne varnosti za vlagatelje kot tudi k usklajenemu
prizadevanju držav članic. Zastavljen okoljski okvir v okviru podnebne politike bo prispeval
k napredku pri nizkoogljičnem gospodarstvu in spodbujal gradnjo energetskega sistema
(Evropska komisija, 2018b), ki bo:
‒ zagotovil enakopraven dostop do energije za vse evropske potrošnike,
‒ povečal varnost na področju oskrbe EU z energijo,
‒ zmanjšal odvisnost EU od uvoza energije in energentov,
‒ ustvaril nove priložnosti za rast ekonomije in ustvarjanje delovnih mest ter
‒ prinesel koristi za okolje in zdravje ljudi, v katerem živijo.
Zgoraj zapisano bo po mnenju EK možno doseči zgolj z investicijami v dodatne naložbe na
območju celotne EU, katerih obseg naj bi se letno povečal za 38 milijard evrov v obdobju
2011 do 2030. Pri tem bo več kot polovico vseh naložb treba izvesti na področju
stanovanjske gradnje in v terciarnem sektorju. Ob tem je treba poudariti, da stroškovni
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vidik nove energetske zasnove ne bo bistveno odstopal od stroškov obnove obstoječega
starega energetskega sistema. EK (2018b) predvideva, da se bodo skupni stroški prenove
energetskega sistema EU do leta 2030 povečali za 0,15 % BDP EU, in to pod pogojem, da
bodo cilji in zaveze dosežene stroškovno učinkovito.
EU pod vodstvom EK svojega ambicioznega cilja, s katerim se je zavezala, da bo izpuste
TGP zmanjšala za najmanj 40 % do leta 2030, vsaj pred letom 2018 ne namerava dodatno
prilagajati in spreminjati. Trenutne zaveze EU ne izboljšujejo konkurenčnosti evropske
industrije, ki je regulirana s shemo ETS (angl. Emissions Trading System), zato se
spremembe pričakujejo izključno na področjih, ki ne spadajo v okvir ETS, npr. transport,
kmetijstvo, stavbe in upravljanje odpadkov (Evropski parlament, 2018).
Grafikon 2: Emisije TGP v EU v letu 2015 po virih

Vir: ERS (2017, str. 25)

V predhodnem grafikonu 2 so predstavljeni glavni viri emisij TGP v EU za leto 2015.
Razbrati je mogoče, da proizvodnja (zlasti s pretvarjanjem in zgorevanjem fosilnih goriv) in
poraba energije v vseh gospodarskih sektorjih ustvarita kar 79 % vseh emisij TGP. Drugi
viri emisij TGP izhajajo še iz industrijskih procesov, kmetijsko-gospodarskih praks in nekaj
malega iz ravnanja z odpadki (ERS, 2017). Kot navaja ERS, se deleži virov emisij TGP vse od
leta 1990 niso spreminjali.
79 % vseh emisij, ki jih ustvari energetski sektor, vključuje proizvodnjo električne energije
ter izgorevanje goriv v industriji, stavbah, prometu in kmetijstvu. Sodeč po teh podatkih je
sprememba načina proizvodnje električne energije in toplote ter naposled tudi uporaba
energije v gospodinjstvu ključna za zmanjšanje emisij TGP (ERS, 2017). Iz tega izhaja, da
lahko na manjšo proizvodnjo in porabo energije močno vplivamo prav z večjo energetsko
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učinkovitostjo. Slednja velja za najhitrejši in najcenejši način obravnavanja energetske
varnosti ter okoljskih in gospodarskih izzivov. Prav povečanje energetske učinkovitosti za
kar 20 % do leta 2020 je eden izmed glavnih ciljev EU, kar naj bi dosegla z manjšo porabo
primarne energije. Evropska agencija za okolje je ocenila (ERS, 2017), da bi lahko države
članice do leta 2020 dosegle zgolj 17,7 % prihranka porabe primarne energije, kar je manj
od zastavljenega cilja. Do leta 2030 je cilj EU povečati energetsko učinkovitost za 30 %, pri
tem pa je EK v letu 2016 predlagala, da ta cilj postane zavezujoč na ravni EU.
Grafikon 3: Emisije TGP v EU v letu 2015 po sektorjih

Vir: ERS (2017, str. 27)

Pomembno je zavedanje, da prav vsi gospodarski sektorji porabljajo energijo. Na izpuste
emisij TGP lahko gledamo tudi po sektorjih, in ne zgolj po viru nastanka emisij. Kot izhaja
iz grafikona 3, je prav sektor oskrbe z energijo tisti, ki proizvede kar 29 % vseh emisij TGP
(ERS, 2017), sledijo prometni sektor (26 % emisij TGP), industrijski sektor (19 %) in stavbe
(12 %). V sektorju oskrbe z energijo se največ emisij TGP ustvari pri proizvodnji električne
energije in toplote; glavni viri proizvodnje te pa so: energija iz obnovljivih virov, premog,
jedrska energija, zemeljski plin in nafta.

4.1

CILJ ZMANJŠANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV

Evropski svet je na zasedanju med 23. in 24. oktobrom 2014 potrdil zavezujoče sklepe in
dosegel dogovor o okviru podnebne in energetske politike EU za leta do 2030 ter odobril
cilj, da do leta 2030 doseže vsaj 40-odstotno zmanjšanje emisij TGP (Evropski svet, 2014).
Slednje bo Evropski komisiji omogočilo (Evropska komisija, 2018b):
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‒ sprejem stroškovno učinkovitih korakov v smeri uresničevanja dolgoročnega cilja
zmanjšanja emisij TGP za 80 % do 95 % do konca leta 2050 v okviru zastavljenih
zmanjšanj razvitih držav in
‒ pravičnejši ter ambicioznejši prispevek k Pariškemu podnebnemu sporazumu.
Za dosego zastavljenega cilja vsaj 40-odstotnega zmanjšanja emisij TGP bi morali sektorji
EU za trgovanje z emisijami na stroškovno najučinkovitejši način zmanjšati emisije do leta
2030 glede na leto 2005, in sicer:
‒ v sektorjih, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijami (ETS), za 43 %; in to na
način reformiranja sistema ter okrepljenega sistema trgovanja z emisijami,
‒ v sektorjih, ki v sistem trgovanja niso vključeni8 (transport, kmetijstvo, stavbe in
upravljanje odpadkov), pa bi emisije morali zmanjšati za 30 %; in te zaveze
prenesti v posamezne zavezujoče cilje za vse države članice EU,
‒ države članice bodo morale zagotoviti svoj prispevek, pri tem pa upoštevati načelo
pravičnosti in solidarnosti.
Na naslednji sliki 1 so prikazani sedanji trendi, napovedi in cilji v zvezi zmanjševanjem
emisij, ki jih bo na ravni EU treba slediti, da bodo dosežene podnebne zaveze dane s strani
EU. Razvidno je, da ciljev zmanjšanja emisij TGP do leta 2030 in leta 2050 ne bo mogoče
doseči brez precejšnjih dodatnih prizadevanj EU (ERS, 2017), kar prikazujeta svetlo in
temno zeleni črtkani črti. Za doseganja cilja za leto 2030 bi bilo treba v naslednjih desetih
letih za polovico povečati prizadevanja za letno zmanjšanje emisij. To pomeni, da bi za
dosego znižanja emisij za 40 % bilo treba do leta 2030 letno znižati emisije za 1,5 %.
Slika 1: Trendi, napovedi in cilji EU v zvezi z zmanjšanjem emisij TGP

Vir: ERS (2017, str. 19)
8

Ti sektorji so odgovorni za 60 % vseh izpustov znotraj Evropske unije.
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Še bistveno več napora bo potrebnega za dosego dolgoročnega cilja nizkoogljične družbe
do leta 2050, ki predvideva znižanje emisij TGP za od 80 % do 95 % glede na izhodiščno
leto 1990. Za dosego tega cilja bo treba po letu 2030 stopnjo emisij TGP zmanjšati za tri
do štirikrat, in sicer za od 3,3 % do 4,6 % letno (ERS, 2017).

4.2

TRGOVANJE Z EMISIJAMI TOPLOGREDNIH PLINOV

Evropska unija je v letu 2005 uvedla sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), s katerim
je želela pospešiti zmanjšanje emisij TGP. Omenjeni sistem je prvi takšen sistem za več
držav in več sektorjev hkrati na svetu za trgovanje s pravicami do emisij TGP. Istočasno je
sistem EU ETS omejil emisije iz elektrarn, velikih energetsko intenzivnih industrijskih
obratov ter tudi emisij, ki so posledica letalske industrije. Omenjeni sektorji ustvarijo
približno 45 % vseh emisij TGP v EU (ERS, 2017).
Sistem EU za trgovanje z emisijami je poznan kot sistem »zgornje meje in trgovanja«.
Omejuje skupne letne emisije TGP ter določa zgornjo mejo za emisije v posameznem
koledarskem letu. S pravicami, ki predstavljajo pravico do ene tone ekvivalenta CO2, je
mogoče prosto trgovati.
Uvedba sistema trgovanja z emisijami je v EU potekala v več fazah. Prva faza uvedbe
sistema je bila poskusna in je potekala v obdobju od 2005 do 2007. V drugi fazi med
obdobjem 2008 in 2012 je bila večina pravic razdeljena brezplačno. Trenutno se izvaja
tretja faza, in sicer v obdobju med letoma 2013 in 2020, v kateri se zgornja meja emisij
(določena s strani EU) vsako leto zniža na podlagi »linearnega faktorja zmanjševanja«, ki
znaša 1,74 % (ERS, 2017).
Osrednji cilj sistema trgovanja z emisijami znotraj EU je zmanjšanje emisij TGP, iz
sektorjev, zajetih v sistemu EU za trgovanje z emisijami, za 21 % do leta 2020 glede na
ravni iz leta 2005.
V okviru evropskega pravnega reda je bila vsaka država članica dolžna vzpostaviti
elektronski nacionalni register kuponov (Murks Bašič, 2004, str. 131), katerega glavni
namen je zagotavljanje zanesljivega in pravočasnega evidentiranja stanja in spremljanja
trgovanja z emisijskimi kuponi. Register vsebuje tudi tehnične podatke o količini in vrsti
emisijskih kuponov ter podatke o vseh transakcijah.
Upoštevajoč načelo »onesnaževalec plača« bi morale biti vse pravice o okviru trgovanja
ponujene na borzi oziroma preko dražbe. Ker pa vse države na svetu ne določajo enakih
cen za emisije TGP, bi lahko sistem trgovanja EU negativno vplival na mednarodno
konkurenčnost industrije EU. Lahko bi prišlo do t. i. selitve virov CO2, kjer bi družbe lahko
selile proizvodnjo v države z manjšimi omejitvami glede emisij TGP. Posledično pa bi do
izpustov emisij prihajalo v drugih državah (ERS, 2017). Industrijski sektorji (npr. jeklarska
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industrija), ki jim uspe dokazati izpostavljenost tveganju selitve virov CO2 v druge države,
prejemajo na osnovi tega precej brezplačnih pravic. V nasprotju z jeklarsko industrijo pa
so v energetskem sektorju skoraj vse pravice ponujene na dražbi, saj se energetskega
sektorja ne da fizično seliti.
Z namenom doseganja zastavljenih ciljev je EU določila podcilje za zmanjšanje emisij v
sektorjih, ki so zajeti v sistem EU za trgovanje z emisijami. Prav tako je Evropski svet
potrdil zaveze, vezane na sistem trgovanja z emisijami TGP, in sicer (Evropski svet, 2014,
str. 2):
‒ dobro delujoč prenovljen sistem trgovanja z emisijami z instrumentom za
stabilizacijo trga: letni faktor za znižanje zgornje meje dovoljenih emisij bo od leta
2021 s sedanjih 1,74 % zvišan na 2,2 %;
‒ ureditev brezplačnega dodeljevanja se ne bo iztekla; obstoječi ukrepi se bodo še
najprej izvajali tudi po letu 2020, da bi s tem preprečili tveganja za selitev virov
CO2 zaradi podnebne politike, dokler primerljivih prizadevanj ne bodo izvedle tudi
druge gospodarske velesile. S tem se zagotavlja ustrezna raven podpore
sektorjem, za katere obstaja nevarnost, da bi postali mednarodno nekonkurenčni;
‒ države članice, katerih BDP na prebivalca je nižji od 60 % povprečja EU, se lahko
same odločijo, da se jim bodo do leta 2030 še naprej dodeljevale brezplačne
pravice v okviru ETS;
‒ prenovil se bo instrument NER3009, vključno z zajemanjem in shranjevanjem CO2
ter obnovljivimi viri energije. Upravičeni bodo naložbeni projekti v vseh državah
članicah, ne glede na njegovo velikost;
‒ oblikovala se bo nova rezerva pravic EU v okviru ETS, ki se namenja posebej
visokim dodatnim naložbenim potrebam v državah članicah z nižjimi dohodki,
katerih BDP na prebivalca znaša manj od 60 % povprečja EU;
‒ za zagotavljanje solidarnosti, rasti in povezanosti bo 10 % pravic EU v okviru ETS, ki
jih države članice prodajo na dražbi, razdeljenih med države, katerih BDP na
prebivalca ni presegel 90 % povprečja EU (glede na leto 2013).
Ključno vlogo v sistemu trgovanja EU z emisijami ima tudi cena ogljika. S tem, ko je EU
oblikovala zgornjo mejo za emisije, se je avtomatsko oblikovalo pomanjkanje ponudbe
pravic, cena ogljika bi se morala posledično zvišati, dražje možnosti vlaganja v zmanjšanje
emisij pa bi bile bolj uresničljive. Podjetja bodo motivirana za naložbe v tehnologijo z
nizkimi emisijami ogljika tako dolgo, dokler bodo takšne naložbe cenejše od nakupov
9

NER300 je instrument za financiranje inovativnih nizkoogljičnih demonstracijskih projektov, ki ga
upravljajo Evropska komisija, Evropska investicijska banka in države članice EU. Sredstva, ki se financirajo
prek sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), zagotavlja sofinanciranje 2,1 milijarde evrov za projekte, ki
kažejo okolju varno zajemanje in shranjevanje ogljika in inovativne tehnologije obnovljive energije v
komercialnem obsegu znotraj EU.
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pravic na borzi (ERS, 2017). Posledično mora biti cena pravic v sistemu trgovanja EU z
emisijami dovolj visoka, da bo upravičevala odločitve o naložbah v tehnologijo z nizkimi
cenami ogljika.
Na naslednji sliki je prikazano gibanje cene pravic v sistemu EU-trgovanja z emisijami v
zadnjem desetletju. Statistični modeli, ki jih je uporabila EK leta 2011, so pokazali ceno
pravice, ki naj bi se do leta 2020 približevala 40 evrom na tono CO2, leta 2030 ceni 100
evrov in do leta 2050 ceni 250 evrov (ERS, 2017). V praksi je prišlo do gibanja v nasprotni
smeri. Cena pravice je namreč s 30 evrov na začetku druge faze padla do zgolj 5 evrov v
začetku leta 2017. Pri EK so pojasnili, da se je cena pravic znižala, ker je bila ponudba
pravic večja od povpraševanja. Konec leta 2015 je bilo na razpolago 1,8 milijarde pravic
preveč, presežek pa je bil enak količini enoletnih emisij EU v sektorjih, ki so vključeni v
sistem EU za trgovanje z emisijami (ERS, 2017). Razloga za presežno ponudbo sta bila dva,
in sicer gospodarska recesija po krizi leta 2008 in politika rasti energetske učinkovitosti, ki
se kaže predvsem v proizvodnji energije iz obnovljivih virov energije.
Slika 2: Cene pravic v sistemu EU za trgovanje z emisijami

Vir: ERS (2017, str. 25)

Da bi EK vzpostavila večje ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po pravicah, je
dražbo 900 milijonov pravic preložila z obdobja 2014–2016 na obdobje 2019–2020 ter
uvedla trajno rezervo za stabilnost trga, ki bo postala operativna v letu 2019 (ERS, 2017).
Kljub ukrepom EK in uvedbi četrte faze sistema EU za trgovanje z emisijami v obdobju
2021–2031 naj bi presežek pravic trajal vse do leta 2030.
V drugi polovici leta 2018 so cene emisijskih kuponov na londonski borzi dosegle najvišjo
vrednost v zadnjih desetih letih in so se tako približale 26 evrov na tono CO2, kar je le
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nekaj evrov manj od absolutnega cenovnega rekorda iz leta 2008, ko je cena znašala
29,69 evra (Centrih, 2018). Zraven špekulativnega razloga na področju trgovanja z
emisijskimi kuponi je dodaten razlog za dvig cen še rast cene plina, ki postavlja termo
elektrarne v konkurenčnejši položaj v primerjavi s plinskimi elektrarnami. Na dvig cen bi
lahko dodatno vplivali še transakcijski stroški kot tudi stroški povezani s prenosi iz
sektorjev, ki niso zajeti v sistem trgovanja (Murks Bašič, 2004, str. 131).
Ob tem se na trgu pojavljajo finančne institucije (špekulanti), ki emisijske kupone vidijo
zgolj kot borzni artikel, katerega ponudba se bo v prihodnjih letih zaradi zakonodajnih
ukrepov EU močno zmanjšala. Sredi septembra 2018 je povpraševanje po emisijskih
kuponih za kar 70 % presegalo ponudbo emisijskih kuponov (Centrih, 2018). Ob tem so
analitiki mnenja, da bi lahko cena v letu 2018 dosegla in celo presegla 30 evrov na tono
CO2.

4.3

SEKTORJI, IZVZETI IZ SISTEMA TRGOVANJA Z EMISIJAMI

V sektorjih, ki niso zajeti v sistem EU za trgovanje z emisijami, si EU deli prizadevanje z
državami članicami, in sicer z določanjem zavezujočih nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij,
imenovano tudi porazdelitev prizadevanj.
Glede sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami, je Svet EU (Evropski svet,
2014, str. 4) določil, da se bo metodologija za določanje nacionalnih ciljev uporabljala vse
do leta 2030, prizadevanja pa bodo porazdeljena na podlagi relativnega BDP na
prebivalca. K skupnemu zmanjšanju emisij EU do leta 2030 bodo prispevale vse države
članice, pri čemer pa bodo njihovi posamezni cilji znašali med 0 in 40 % glede na leto
2005. Pri tem je predvideno, da se cilji za države članice, katerih BDP na prebivalca
presega povprečje EU, sorazmerno prilagodijo, in sicer tako, da bodo pravično in
uravnoteženo odražali stroškovno učinkovitost. Prav tako se bosta v sektorjih, ki niso
vključeni v sistem trgovanja z emisijami, znatno izboljšali razpoložljivost in uporaba
obstoječih instrumentov prilagodljivosti, da bi se s tem zagotovili stroškovna učinkovitost
skupnega prizadevanja EU ter konvergenca emisij na prebivalca do leta 2030.
V zvezi z zmanjšanjem emisij TGP in tveganj, povezanih z odvisnostjo od fosilnih goriv, v
prometnem sektorju je Evropski svet pozval EK (Evropski svet, 2014, str. 4) k proučitvi
instrumentov in ukrepov za celovit in tehnološko nevtralen pristop glede spodbujanja
zmanjševanja emisij in energetske učinkovitosti v prometu, električnih prevoznih
sredstvih in uporabi obnovljivih virov energije v prometu po letu 2020.
Evropski svet je EK pozval tudi k razmisleku o tem, kako bi lahko najbolje spodbudili
vzdržno povečanje proizvodnje hrane, ob hkratni optimizaciji prispevka kmetijskega
sektorja k zmanjševanju in sekvestraciji TGP, tudi s pogozdovanjem. Istočasno bo EK do
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leta 2020 oblikovala politiko, ki bo v okviru zmanjšanja izpustov TGP vključevala tudi rabo
kmetijskih zemljišč, spremembo rabe zemljišče in tudi gozdarstvo.

4.4

UREDBA O DELITVI BREMEN 2013–2020

Nacionalni cilji za zmanjšanje izpustov iz transporta, kmetijstva in gozdarstva, stavb in
upravljanja odpadkov ter sektorji, ki niso zajeti v sistem EU za trgovanje z emisijami v
obdobju od 2013 do 2020, ureja odločitev o delitvi bremen med države članice Evropske
unije (European Commission, 2018c) za obdobje 2013–2020. V tem obdobju morajo
države članice omejiti emisije TGP, in to tako, da izpolnjujejo zavezujoče letne omejitve.
Letni cilji držav, ki so znani pod pojmom Letne dovoljene emisije (angl. Annual Emission
Allocations – AEA), sledijo izhodiščem v letu 2013 in ciljem v letu 2030. Države so
zagotovile, da njihove emisije v letu 2013 niso presegle njihovih povprečnih emisij v
obdobju 2008–2010. Tiste države, ki jim je bilo dovoljeno povečati emisije, pa so se
morale zavezati, da njihove emisije v letu 2013 ne bodo presegle nivojev iz leta 2009.
Nacionalni cilji emisij do leta 2020 so bili določeni na podlagi BDP na prebivalca.
Najbogatejše države članice EU morajo svoje emisije zmanjšati za 20 % glede na leto 2005.
Na drugi strani pa je manj bogatim državam članicam dovoljeno, da svoje emisije do leta
2020 povečujejo. EK namreč pričakuje, da bodo manj razvite države zaradi zaostanka v
gospodarski rasti ustvarile več emisij (ERS, 2017). EK ocenjuje, da bodi ti cilji do leta 2020
prispevali polovico k 20-odstotnemu cilju glede zmanjšanja emisij, drugo polovico pa naj
bi prispevali sektorji iz sistema EU za trgovanje z emisijami. Po mnenju EK je EU na dobri
poti k uresničevanju zavez zmanjšanja emisij TGP.
Evropsko računsko sodišče navaja, da v EP in Svetu EU od leta 2016 poteka razprava o
predlogu EK o zamenjavi odločbe o porazdelitvi prizadevanj. Predlog predvideva, da bi se
emisije iz sektorjev, ki niso zajeti v sistem EU za trgovanje z emisijami, do leta 2030
zmanjšale za 30 % glede na izhodiščno leto 2005 (ERS, 2017).
Za povečanje stroškovne učinkovitosti emisijske poti posamezne države članice je EK
državam članicam dovolila določeno prožnost pri izpolnjevanju Letnih dovoljenih emisij
(AEA), in sicer:
‒ v posamezni državi članici: se lahko presežek v določenem letu prenese v
naslednja leta vse do leta 2020 ter v obdobju 2013 do 2019 se lahko dodelitev
emisij v višini do 5 % prenese iz naslednjega leta;
‒ med državami članicami: v obdobju med letoma 2013 in 2019 lahko države članice
EU pod določenimi pogoji prenesejo del svojih Letnih dovoljenih emisij (AEA) za
določeno leto v druge države članice (npr. s prodajo Letnih dovoljenih emisij);
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‒ mednarodni krediti, uporabljeni za naložbe v projekte, ki zmanjšujejo emisije v
državah v razvoju (mehanizem čistega razvoja) ali drugih industrializiranih državah
(skupna izvedba), se lahko uporabijo pod določenimi kvantitativnimi in
kvalitativnimi pogoji. V ta namen se sproti posodablja seznam projektnih kreditov,
ki so primerni za izpolnjevanje zahtev v okviru odločb o skupnih prizadevanjih
zmanjševanja emisij. Obstaja splošni pozitivni seznam projektnih mednarodnih
kreditov, ki jih lahko uporabljajo vse države članice, ter posebni pozitivni seznam,
ki pa vsebuje mednarodne kredite za projekte, ki jih dodatno lahko uporablja le 12
držav članic.
Evropska komisija (European Commission, 2018c) je ob tem vzpostavila učinkovit sistem
spremljanja rezultatov in korektivnih ukrepov, ki spremlja ukrepe držav članic in jim
pomaga, da sprejemajo korektivne ukrepe, če tem ne uspe doseči zastavljenih ciljev.
Države članice so o svojih izpolnjevanjih (doseganjih) letnih emisij enkrat letno dolžne
poročati Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (in sicer glede
uporabe emisij, geografski porazdelitvi teh ter vrstah dobropisov in uporabljenih
kvalitativnih kriterijih), prav tako pa tudi napovedati napredek pri doseganju mejnih
vrednosti emisij za obdobje od 2013 do 2020 ter posredovati informacije o dodatnih
načrtovanih nacionalnih politikah in ukrepih za izpolnjevanje obveznosti. Če bi država
članica presegla njene letne dovoljene emisije, so te dolžne sprejeti korektivne ukrepe. EU
je vzpostavila tudi sistem internega poročanja o emisijah, ki temelji na zbirki evidenc TGP
za posamezno državo članico. Redne letne preglede izvaja Evropska agencija za okolje
skupaj v sodelovanju z Eurostatom in Skupnim raziskovalnim središčem EK (ERS, 2017).
Evropska komisija je določila tri ključne izzive EU do leta 2020, in sicer zagotoviti
pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast. Med sedmimi prednostnimi
področji sta dve, ki se nanašata na politiko podnebnih sprememb (SVRS, 2011):
‒ inovativno evropsko gospodarstvo in
‒ učinkovita raba virov s ciljem strukturnega premika v nizkoogljično gospodarstvo.
Obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost
Evropsko računsko sodišče navaja, da bi morala končna poraba energije EU iz naslova
obnovljivih virov do leta 2020 doseči 20 % (ERS, 2017), pri čemer je v ta cilj vključena
uporaba obnovljivih virov energije v vseh možnih sektorjih. Na naslednji sliki 3 so
prikazani zavezujoči nacionalni cilji za vsako posamezno članico EU, ki temeljijo na
relativni blaginji držav članic ter napredku, doseženem od leta 2005.
V letu 2005 je na obnovljivih virih energije temeljilo 10 % bruto končne porabe energije
EU, medtem ko je leta 2015 ta delež dosegel 16,7 %. Zavezujoči cilj EU za leto 2020 v višini
20 % je na sliki označen z rdečim kvadratkom. Med državami članicami EU zastavljeni cilj
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za leto 2020 že bistveno presegajo Švedska, Hrvaška, Estonija, Litva, medtem ko so precej
daleč od zastavljenega cilja v Franciji, Španiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Belgiji,
Irski ter Luksemburgu in na Malti.
V skladu z zavezami Sveta EU bo delež energije iz obnovljivih virov, ki se bo porabil v EU
do leta 2030, znašal vsaj 27 % (Evropski svet, 2014, str. 5). Zastavljeni cilj bo dosežen
solidarno, s prispevki držav članic EU, z glavnim vodilom, da je treba cilj EU doseči skupaj.
Slednje pa državam članicam ne preprečuje, da bi si zastavile in uresničile ambicioznejše
nacionalne cilje in jih podpirale v skladu s smernicami o državni pomoči ter ob
upoštevanju smernic notranjega energetskega trga. Cilj naj bi se uresničeval na
stroškovno učinkovit način in ob popolnem upoštevanju prispevka ETS. Revidiranje cilja je
predvideno v letu 2020, pri čemer bo upoštevan 30-odstotni cilj na ravni EU.
Slika 3: Delež EU in nacionalni deleži energije iz obnovljivih virov

Vir: ERS (2017, str. 36)
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Zaradi svetovne rasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in naložb
vanjo so se v zadnjih desetih letih močno zmanjšali stroški za veliko obnovljivih virov
energije. Stroški omrežne fotovoltaike in vetrne energije so se od leta 2009 do leta 2015
zmanjšali za 85 % oziroma za 65 % (ERS, 2017), pri tem pa je pričakovati, da se bo trend še
nadaljeval. Pri proizvodnji električne energije je posledično več tehnologij na področju
energije iz obnovljivih virov bistveno bolj konkurenčnih tradicionalnim virom energije.
Notranji energetski trg
Evropski svet poudarja, da je za EU pomemben dobro delujoč in povezan notranji
energetski trg, pri čemer so opozorili na nezadostne povezave držav članic z evropskimi
plinskimi in električnimi omrežji (Evropski svet, 2014, str. 6) ter zagotavljanje
sinhroniziranega delovanja v evropskih celinskih omrežjih, kot to določa evropska
strategija za energetsko varnost.
V okviru tega predvideva EK sprejetje ukrepov za uresničitev minimalnega cilja, to je 10odstotnega cilja na področju elektroenergetskih povezav (Evropski svet, 2014, str. 6)
najpozneje do leta 2020, in sicer:
‒ vsaj za države članice EU, ki še niso dosegle minimalne stopnje vključenosti v
enotni notranji energetski trg (to so baltske države, Portugalska in Španija), ter
‒ države članice, ki so njihova glavna točka dostopa do notranjega energetskega
trga.
Ob tem EK poudarja, da bo na notranjem trgu z energijo treba zagotoviti polno udeležbo
vseh članic, da bi s tem dosegli cilj 15 % do leta 2030 (Evropski svet, 2014, str. 7). Oba
zgoraj navedena cilja bosta dosežena ob izvajanju projektov skupnega interesa, in sicer:
‒ EK in države članice EU bodo pospeševale projekte skupnega interesa, zapisane v
strategiji za energetsko varnost, ki povezujejo zlasti baltske države, Portugalsko in
Španijo. Ti projekti se bodo izvajali prednostno in bodo zaključeni do leta 2020.
Posebna pozornost bo namenjena oddaljenim in slabše povezanim delom
enotnega trga, kot so Malta, Ciper in Grčija;
‒ kjer izvajanje projektov skupnega interesa ne bo dovolj za uresničitev 10odstotnega cilja, se bodo oblikovali novi projekti, ki bodo prednostno vključeni v
naslednji revidirani seznam projektov skupnega interesa.

4.5

ZELENA KNJIGA – OKVIR 2030 ZA PODNEBNE IN ENERGETSKE
POLITIKE

Za dosego zastavljenih ciljev iz Pariškega podnebnega sporazuma bo EU do leta 2050
zmanjšala emisije TGP za 80–90 %. Da bi EU uspelo izpolniti svoje zaveze, bo morala vsaka
država članica najprej zmanjšati svoje izpuste TGP (Evropski parlament, 2018). V ta namen
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je Evropski parlament 14. aprila 2018 sprejel novo Uredbo Evropske unije (EU) št.
525/2013, ki vsaki državi članici nalaga zmanjšanje izpustov TGP. Uredbo morajo potrditi
še države članice, ki so zastopane v Svetu EU. Vsebina Uredbe o skupnih prizadevanjih bo
opisana v nadaljevanju, pred tem pa še nekaj besed o dokumentu Zelena knjiga (angl.
Green Paper), ki je bil krovni dokument za pripravo vsebine uredbe.
Konec marca 2013 (27. 3. 2013) je EK sprejela Zeleno knjigo – Okvir 2030 za podnebne in
energetske politike (EUR-LEX, 2013). EU z Zeleno knjigo določa jasen okvir za usmerjanje
svojih energetskih in podnebnih politik do leta 2020 ter tudi v nadaljnjih letih. Okvir
združuje naslednje cilje: zmanjšanje emisij TGP, zagotavljanje oskrbe z energijo in
podpiranje rasti, konkurenčnosti in delovnih mest z visoko tehnologijo, stroškovno
učinkovito in učinkovito uporabo virov. Te cilje politik zagotavljajo cilji zmanjševanja
emisij TGP, obnovljivi viri energije in prihranki energije. EK je ocenila, da EU dobro
napreduje pri uresničevanju ciljev za leto 2020, a je treba razmisliti o novem okviru za
podnebne in energetske politike iz zavez do leta 2030.
Zgodnji dogovor o okvirih 2030 (EUR-LEX, 2013) je tako pomemben iz treh razlogov:
‒ prvič, dolgi investicijski cikli pomenijo, da bo infrastruktura, ki se financira v bližnji
prihodnosti, še vedno vzpostavljena leta 2030 in tudi vnaprej, zato morajo
investitorji zagotoviti gotovost in zmanjšati regulatorno tveganje;
‒ drugič, pojasnitev ciljev za leto 2030 bo podpirala napredek v smeri
konkurenčnega gospodarstva in varnega energetskega sistema z ustvarjanjem
večjega povpraševanja po učinkovitih in nizkoogljičnih tehnologijah ter
spodbujanjem raziskav, razvoja in inovacij, kar lahko ustvari nove priložnosti za
delovna mesta in rast, posledično pa zmanjšuje stroške gospodarstva;
‒ tretjič, EU se bo morala vnaprej dogovoriti o vrsti vprašanj, vključno z lastno željo,
da bi aktivno sodelovala z drugimi državami pri reševanju problema emisij.
EK je ob pripravi Zelene knjige izpostavila, da mora biti pravni okvir za leto 2030 dovolj
ambiciozen, da bi zagotovil, da bo EU dosegla dolgoročne podnebne cilje. Ob tem je
navedla, da je treba upoštevati tudi številne druge spremembe, ki so se zgodile po
sprejetju prvega pravnega okvirja v letu 2008/2009, in sicer (EUR-LEX, 2013):
‒ posledice gospodarske krize,
‒ proračunske težave držav članic in podjetij, ki imajo težave pri mobilizaciji sredstev
za dolgoročne naložbe,
‒ razvoj na trgih EU in svetovnih energetskih trgih, vezanih na obnovljive vire
energije, konvencionalni plin, nafto in jedrsko energijo,
‒ skrbi gospodinjstev o dostopnosti energije in podjetij v zvezi s konkurenčnostjo ter
‒ različne ravni zavezanosti in ambicije mednarodnih partnerjev pri zmanjševanju
emisij TGP.
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EK je pri pripravi Zelene knjige izpostavila, da je treba upoštevati tudi dolgoročno
perspektivo o prehodu evropskega gospodarstva na gospodarstvo z nizkimi emisijami
ogljika do leta 2050, Energetski načrt 2050 in Belo knjigo o prometu. Vsi ti načrti so bili
razviti v skladu s ciljem zmanjšanja emisij TGP za 80 do 95 % glede na leto 1990.
Evropska komisija je v Zeleni knjigi (EUR-LEX, 2013) predlagala naslednje ugotovite:
‒ do leta 2030 bi bilo treba emisije TGP v EU zmanjšati za 40 %, da bi dosegli
zmanjšanje emisij TGP med 80 in 95 % do leta 2050, kar je v skladu z mednarodno
dogovorjenim ciljem omejiti segrevanje ozračja pod 2 °C,
‒ večje deleže obnovljivih virov energije, izboljšave energetske učinkovitosti in
boljšo ter pametnejšo energetsko infrastrukturo, s ciljem preoblikovanja
energetskega sistema EU,
‒ pri obnovljivih virih bodo politični scenariji v časovnem načrtu za energetiko 2050
do leta 2030 predstavljali približno 30-odstotni delež,
‒ potrebne bodo znatne naložbe za posodobitev energetskega sistema z
dekarbonizacijo ali brez nje, kar bo vplivalo na cene energije v obdobju do leta
2030.

4.6

NOVA UREDBA O DELITVI BREMEN 2021–2030 – UREDBA O SKUPNIH
PRIZADEVANJIH

Države članice EU imajo za obdobje od 2021 do 2030 zavezujoče letne cilje glede emisij
TGP za tiste gospodarske sektorje, ki ne spadajo v sistem EU za trgovanje z emisijami.
Slednji, vključujoč tudi sektor prometa, zgradb, kmetijstva, industrije brez emisij in
odpadkov, predstavljajo blizu 60 % vseh skupnih emisij v EU (European Commission,
2018d).
Voditelji EU so v oktobru 2014 postavili zavezujoče cilje zmanjšanja emisij na domačem
notranjem trgu za najmanj 40 % do konca leta 2030 glede na leto 1990. Ob tem morajo
gospodarski sektorji, ki ne spadajo v sistem EU za trgovanje z emisijami, do leta 2030
zmanjšati emisije za 30 % v primerjavi z letom 2005, kar predstavlja njihov prispevek
splošnemu cilju. Nova Uredba o skupnih prizadevanjih (angl. Effort Sharing Regulation –
ESR) je obveznost držav članic EU prevedla v zavezujoče letne cilje emisij TGP, ki temeljijo
na načelih poštenosti, stroškovne učinkovitosti in okoljske celovitosti.
Uredba o skupnih prizadevanjih (Evropski parlament, 2018) državam članicam priznava
različne zmogljivosti držav članic za ukrepanje z razlikovanjem ciljev glede na njihov BDP
na prebivalca. S tem se zagotavlja pravičnost, saj lahko države članice z višjim dohodkom
sprejemajo ambicioznejše cilje kot države članice z nižjimi dohodki. Vendar bi takšen
pristop za države članice z višjim dohodkom, ki temelji zgolj na BDP na prebivalca,
pomenil, da bi nekateri imeli sorazmerno visoke stroške za doseganje svojih ciljev. Ta
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problem je EU rešila tako, da je cilje prilagodila tako, da odražajo stroškovno učinkovitost
tistih držav članic z nadpovprečnim BDP na prebivalca. Uredba je privedla do ciljev 2030,
ki se gibljejo med 0 in -40 % glede na ravni iz leta 2005.
Uredba državam članicam zagotavlja pošteno in učinkovito doseganje ciljev, saj ohranja
obstoječe prožnosti (bančništvo, zadolževanje, nakup in prodaja med državami članicami)
in hkrati uvaja dve novi prožnosti (dostop do emisijskih kuponov in dostop do kreditov iz
sektorja rabe zemljišč).
Prožnost za dostop do emisijskih kuponov iz sistema EU za trgovanje z emisijami
(European Commission, 2018d) omogoča državam, ki izpolnjujejo pogoje, da svoje
nacionalne cilje dosežejo tako, da pokrivajo nekatere emisije s pravicami EU za trgovanje z
emisijami, ki bi jih sicer dražile. Na ravni EU skupen obseg ne sme preseči več kot 100
milijonov ton CO2 za obdobje 2021–2030. O koriščenju te prožnosti mora upravičena
država članica obvestiti EK.
Druga nova prožnost predstavlja dostop do kreditov iz sektorja rabe zemljišč. Z namenom
spodbujanja dodatnega ukrepanja na področju zniževanja emisij lahko države članice v
obdobju 2021–2030 porabijo do 280 milijonov evrov kreditov za izpolnitev svojih ciljev.
Načeloma so vse države članice upravičene do koriščenja te prožnosti (če je to potrebno
za doseganje cilja), pri čemer je dostop za države članice z večjim deležem emisij iz
kmetijstva višji. Posledično se da sklepati, da obstaja manjši potencial za ublažitev emisij
znotraj kmetijskega sektorja (European Commission, 2018d).
Ob tem uredba ohranja že obstoječe prožnosti v okviru odločbe o skupnih prizadevanjih,
in sicer shranjevanje, izposojanje, nakup in prodaja emisijskih kuponov. Tako uredba
določa dvoje, in sicer:
‒ v letih, ko so emisije nižje od letnih emisijskih kuponov, lahko države članice
presežke shranijo in jih uporabijo v poznejših letih, vendar so bile za visoke skupne
presežke dodane omejitve shranjevanja (bančništvo),
‒ v letih, ko so emisije višje od določene letne omejitve (vrednosti letnega
emisijskega kupona), si lahko države članice iz naslednjega leta izposodijo omejen
znesek dodeljenih sredstev.
Obe prej navedeni prožnosti državam omogočata fleksibilnost pri obravnavanju letnih
nihanj emisij, ki so lahko posledica vremenskih ali gospodarskih razmerah.
Prav tako lahko države članice kupujejo ali prodajajo vrednosti emisijskih kuponov
(vrednosti nad/pod določeno dodelitvijo emisij), in sicer iz druge države članice ali vanjo,
to pa je pomembno sredstvo za zagotavljanje stroškovne učinkovitosti. Države članice
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imajo tako možnost zniževanja emisij, ko so te najcenejše, in hkratnega investiranja
prihodkov v naložbe oziroma modernizacijo procesov.
Tabela 1: Ciljne vrednosti držav za leto 2030 glede na leto 2005
Država

Cilj 2030

Država

Cilj 2030

Država

Cilj 2030

LU
SE
DK
FI
DE
FR
UK
NL
AT
BE

-40 %
-40 %
-39 %
-39 %
-38 %
-37 %
-37 %
-36 %
-36 %
-35 %

IT
IE
ES
CY
MT
PT
EL
SI
CZ
SI

-33 %
-30 %
-26 %
-24 %
-19 %
-17 %
-16 %
-15 %
-14 %
-15 %

EE
SK
LT
PL
HR
HU
LV
RO
BG

-13 %
-12 %
-9 %
-7 %
-7 %
-7 %
-6 %
-2 %
0%

Vir: European Commission (2018d)

Evropska komisija (European Commission, 2018d) je določila jasna pravila za poročanje in
spremljanje napredka držav članic pri doseganju zastavljenih ciljev glede maksimalnih
letnih emisij. Če država članica odstopa od začrtane poti, je ta dolžna pripraviti ustrezen
akcijski načrt. Z namenom zmanjšanja administrativnih ovir in doseganja maksimalnega
potencialnega prispevka sektorja skupne rabe zemljišč (ki ima petletno skladno obdobje)
bo vsakih pet let organiziran celovit pregled poročil o emisijah držav članic ter uraden
pregled skladnosti doseganja teh. Petletni pregled skladnosti je skrbno prilagojen s
petletnim revizijskim ciklom, ki je določen tudi v Pariškem podnebnem sporazumu.
Če država članica ne bi dosegla zastavljenih letnih ciljev v katerem koli letu, in to navkljub
uporabi možnih ukrepov prožnosti oziroma fleksibilnosti, se primanjkljaj letnih emisij
pomnoži s faktorjem 1,08 in doda k obveznosti za prihodnje leto.

4.7

NIZKOOGLJIČNO GOSPODARSTVO 2050

Evropska komisija si v zadnjih nekaj letih, lahko rečemo celo desetletju, močno prizadeva
za uporabo stroškovno učinkovitih načinov, s katerimi želi doseči, da bi evropsko
gospodarstvo postalo bolj prijazno do okolja (podnebja) ter da bi postalo energetsko
učinkovito (poraba manj energije). Evropski voditelji so namreč dali zavezo (European
Commission, 2018b), da se do leta 2050 zmanjšajo emisije TGP za 80–95 % v okviru
podobnih zmanjšanj, ki veljajo za vse države članice EU. Za dosego tega cilja bo morala EU
konstantno napredovati v smeri nizkoogljične družbe, pri čemer bo imela vse
pomembnejšo vlogo čista tehnologija.
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Časovni načrt Evropske unije (European Commission, 2018b) za dosego nizkoogljičnega
gospodarstva kaže:
‒ da bi morala EU do leta 2050 zmanjšati emisije TGP na 80 % pod raven iz leta
1990, in to izključno z domačimi zmanjšanji (brez mednarodnih kreditov),
‒ mejniki za dosego teh ciljev so 40-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030 in 60odstotno zmanjšanje teh do leta 2040,
‒ da bodo morali k uresničitvi cilja prispevati vsi gospodarski sektorji ter
‒ da je prehod na nizkoogljično družbo izvedljiv, vendar postopen.
Za prehod na nizkoogljični sektor oskrbe z energijo bodo v prihodnje potrebne precejšnje
dodatne spremembe pri proizvodnji energije. Govorimo o t.i. trajnostni energetski
tranziciji (Tkalec & Lukšič, 2015, str. 66), ki pomeni rabo okoljsko sprejemljivih virov in
tehnologij ter prehod k učinkoviti rabi energije in decentraliziranim obnovljivim virom. V
okviru sedanje politike je predvideno, da se bo domača proizvodnja energije iz fosilnih
goriv (premog, nafta in zemeljski plin) močno zmanjšala in da bo prišlo do bistvenega
premika k proizvodnji energije iz obnovljivih virov energije. Slednje je razvidno iz
naslednje slike. Uporaba obnovljivih virov energije se bo morala povečati zlasti v sektorju
električne energije, saj je možnost večje uporabe obnovljivih virov za toploto za zdaj
manjša (ERS, 2017).
Slika 4: Napoved proizvodnje energije v EU po vrsti goriva

Vir: ERS (2017, str. 40)

V načrtu za dosego cilja nizkoogljične družbe je jasno zapisano, da bo zastavljeni cilj
nizkoogljične družbe dosežen ob pogoju, da bodo k zmanjšanju emisij prispevali vsi
sektorji evropske ekonomije v skladu s svojim tehnološkim in gospodarskim potencialom.
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S tega vidika bodo potrebni ukrepi v vseh glavnih sektorjih, ki so v največji meri odgovorni
za izpuste emisij TGP v Evropi, in sicer (European Commission, 2018b):
‒ sektor proizvodnje energije (angl. Power Sector); ta ima največji potencial za
znižanje emisij TGP, saj lahko do leta 2050 skoraj v celoti eliminira izpuste CO2.
Poleg tega pa bi lahko električna energija delno nadomestila fosilna goriva na
področju transporta in ogrevanja. Električna energija bo v prihodnje proizvedena iz
obnovljivih virov energije (npr. veter, solarna energija, voda, biomasa) in drugih
virov z nizkimi izpusti TGP (npr. jedrska elektrarna ali elektrarna na fosilna goriva,
ki bodo opremljene s tehnologijo zajemanja in shranjevanja ogljika). Tovrstna
tehnologija bo zahtevala tudi občutne naložbe v t. i. pametna omrežja;
‒ sektor industrije (angl. Industry); energetsko intenzivna industrija bi lahko svoje
emisije do leta 2050 znižala za več kot 80 %, kar bo mogoče doseči zgolj z uporabo
čistejših in energetsko učinkovitejših tehnologij. Tako je sprva do leta 2030
predvideno postopno zmanjševanje izpustov emisij CO2 na osnovi povečanja
energetske intenzivnosti. Po letu 2035 je predvideno, da se bo nova tehnologija za
zajemanje in shranjevanja CO2 uporabljala v panogah, v katerih ni mogoče
zmanjšati drugi emisij, kot sta cement in jeklo. Uporaba nove tehnologije naj bi
prinesla občutno večje prihranke CO2;
‒ prometni sektor (angl. Transport); izpuste emisij iz transportnega sektorja bi lahko
EU do leta 2050 zmanjšala za več kot 60 % glede na raven iz leta 1990.
Kratkoročno je mogoče največji napredek pričakovati pri bencinskih in dizelskih
motorjih, saj bi lahko še izboljšali izkoristek porabe goriva. Srednje- in dolgoročno
je pričakovati strmejše zmanjšanje izpustov emisij zlasti pri hibridnih in električnih
avtomobilih. Prav tako je v prihodnje pričakovati vse občutnejšo porabo biogoriv,
in sicer tako v letalskem kot tudi cestnem prometu, saj vseh težkih tovornjakov
tudi v prihodnosti ne bodo poganjali električni motorji;
‒ gradbeni sektor (angl. Construction) in zgradbe (angl. Buildings); po mnenju EK je
mogoče izpuste TGP stanovanj in pisarniških stavb skoraj popolnoma zmanjšati. Po
ocenah EK bi lahko do leta 2050 obseg teh znižali za okoli 90 %. Energetsko
učinkovitost stavb je mogoče drastično izboljšati s pomočjo treh ključnih ukrepov:
uporaba tehnologije izgradnje pasivnih hiš v novih zgradbah, prenova starih stavb
z namenom povečanja energetske učinkovitosti ter zamenjava fosilnih goriv za
namene ogrevanja, hlajenja in kuhanja; z uporabo električne energije in drugih
obnovljivih virov energije;
‒ kmetijski sektor (angl. Agriculture); naraščanje svetovnega prebivalstva
neizpodbitno pomeni, da se bo svetovno povpraševanje po hrani samo še
povečevalo, posledično pa bo rastel tudi kmetijski sektor. Slednje pomeni, da se bo
delež kmetijskega sektorja v skupnih emisijah EU do leta 2050 povečal za kar
tretjino. EK je mnenja, da je tudi v kmetijstvu možno zmanjševanje emisij TGP.

46

Skupna evropska politika naj bi v prihodnjih letih šla v smeri zmanjševanja emisij,
ki nastanejo kot posledica proizvodnje gnojil, živinoreje ter hlevskega gnoja kot
stranskega produkta te. Zraven tega se predvideva, da bi kmetijstvo moralo
prispevati tudi k skladiščenju CO2 v zemeljskih tleh in gozdovih. Precejšen
prispevek k zmanjševanju emisij lahko prinese tudi sprememba življenjskih navad,
in sicer v smeri prehoda na bolj zdrav življenjski slog z več sveže zelenjave in manj
mesa na jedilnikih potrošnikov.
Evropska komisija (European Commission, 2018b) meni, da je cilj prehoda na
nizkoogljično družbo izvedljiv, vendar bo prehod zahteval številne inovacije in naložbe,
predvsem pa bo:
‒ potrebna obnovitev celotnega evropskega gospodarstva z razvojem čistih
tehnologij in nizkoogljičnih ali celo ničelnih virov, ki bodo spodbujali gospodarsko
rast in zelena delovna mesta,
‒ treba Evropski uniji pomagati znižati uporabo ključnih naravnih virov, kot so
energija, surovine, zemlja in voda,
‒ treba zmanjšati odvisnost evropskega gospodarstva od uvoza dragih surovin, kot
sta nafta in zemeljski plin,
‒ treba povečati prispevek k varovanju okolja in zdravja ljudi (zmanjšanje
onesnaženja zraka s trdimi delci itd.),
‒ sistem enotne evropske politike v naslednjih štirih desetletjih investiral 270
milijard evrov novih naložb, kar predstavlja 1,5 % BDP letno.

4.8

ENERGETSKI NAČRT 2050

Evropska komisija želi v okviru zavez Pariškega podnebnega sporazuma uresničiti
dolgoročni cilj emisij zniževanja TGP za 80–90 % gleda na izhodiščno leto 1990, do leta
2050. V okviru zastavljenega cilja in evropske energetske strategije je bil sprejet t. i.
energetski načrt do leta 2050 (European Commission, 2018a). Energetski načrt proučuje
prehod energetskega sistema na načine, ki bi bili združljivi s ciljem zniževanja TGP, hkrati
pa bi jim uspelo zagotoviti konkurenčnost gospodarstva in zanesljivost oskrbe evropskega
trga. Za dosego zastavljenih ciljev bodo potrebne naložbe v nove nizkoogljične
tehnologije, obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost in infrastrukturo omrežja.
EK dodaja (European Commission, 2018a), da se bodo naložbe izvajale v obdobju 20–60
let, zato je že danes treba izvajati ekonomske politike, ki bodo spodbujale stabilno
poslovno okolje, s spodbudami v naložbe z nizkimi emisijami ogljika.
V okviru energetskega načrta je EK določila štiri glavne smernice do bolj trajnostnega,
konkurenčnega in varnega energetskega sistema 2050 (European Commission, 2018a), in
sicer:
‒ energetska učinkovitost,
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‒ obnovljiva energija,
‒ jedrska energija in
‒ zajemanje ter shranjevanje ogljika,
ter predstavila sklepe (European Commission, 2018a) analize energetskega načrta:
‒ dekarbonizacija energetskega sistema EU je tehnično in ekonomsko izvedljiva,
dolgoročno pa so vsi scenariji za dosego cilja znižanja emisij cenejši v primerjavi z
nadaljevanjem obstoječih energetskih politik;
‒ nujno je povečati delež obnovljivih virov energije in učinkovito uporabo te, ne
glede na razpoložljivo mešanico energetskih virov;
‒ zgodnje investiranje v prenovo infrastrukture stane bistveno manj, pri čemer je
bila večina infrastrukture znotraj EU zgrajena pred tridesetimi ali štiridesetimi leti.
Takojšnja zamenjava obstoječe infrastrukture z nizkoogljičnimi alternativami lahko
za prihodnost predstavlja izogib strožjim stroškovnim spremembam. EK navaja
podatek Mednarodne agencije za energijo, ki pravi, da bi naložbe v
elektroenergetskem sektorju, dosežene po letu 2020, lahko stale 4,3- krat več kot
tiste, ki so bile dosežene pred letom 2020;
‒ pričakovati je, da bo skupni evropski pristop povzročil nižje stroške in zagotovil
varnejšo oskrbo z energijo v primerjavi s posameznimi nacionalnimi shemami in
projekti. Skupni evropski trg namreč omogoča, da se lahko energija proizvede tam,
kjer je proizvodnja najcenejša, in se dostavi ter porabi tam, kjer je to potrebno.

4.9

ZAVEZE SLOVENIJE

Slovenija je s ciljem uresničevanja danih zavez v okviru podpisa Pariškega podnebnega
sporazuma in kot članica EU v letu 2011 sprejela Strategijo prehoda Slovenije v
nizkoogljično družbo do leta 2050, v letu 2014 Operativni program ukrepov zmanjšanja
emisij TGP do leta 2020 ter nato v letu 2017 še Energetski koncept Slovenije. Tako kot v
EU bo tudi v Sloveniji treba vložiti veliko napora kot tudi finančnih sredstev, da bo
Slovenija do leta 2050 postala nizkoogljična družba, pri tem pa druge izbire nima, saj gre
po tej poti tudi EU.
Za izpolnitev zastavljenih ciljev bo morala Slovenija izpuste TGP in CO2 znižati pod 4
milijone ton letno (MMC RTV SLO, 2011); zgolj za primerjavo, v zadnjih letih je Slovenija v
zrak izpustila približno 20 milijonov ton emisij letno. Podobno kot v EU bo tudi Slovenija
morala narediti postopen prehod na nizkoogljične tehnologije, uvesti zeleno davčno
reformo v obliki večje podnebne varnosti, trajnostne rabe naravnih virov in v obliki zelene
gospodarske rasti. Podobno kot v EU bodo tudi v Sloveniji največje breme zmanjševanja
izpustov TGP nosili sektorji energetike, industrije in prometa.
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Na podlagi Operativnega programa zmanjšanja emisij TGP (OP TGP-1) so obveznosti
Slovenije iz mednarodnih sporazumov naslednje (SVRS, 2011, str. 8–9):
‒ splošni cilj države Slovenije je prispevati k zaustavitvi globalnega segrevanja pri
dvigu povprečne globalne temperature pod 2 stopinji Celzija glede na
predindustrijsko dobo,
‒ dolgoročni cilj države Slovenije je znižati nacionalne emisije TGP na manj kot 4
milijone ton ekvivalenta ogljikovega dioksida letno do leta 2050,
‒ obveznost iz naslova Kjotskega protokola za emisije v letih 2008–2012, in sicer 8odstotno znižanje glede na leto 1986,
‒ obveznost znižanja emisij za 20 % iz naslova Podnebno energetskega svežnja EU,
pri čemer je za Slovenijo upoštevano znižanje emisij v ETS za 21 % in zvišanje za 4
% izven ETS glede na leto 2005 (skupaj znižanje za 6 %),
‒ skupna obveznost ob zvišanju ambicije EU na 30 % do leta 2020, kar za Slovenijo
predstavlja 16-odstotno znižanje emisij (SVRS, 2014, str. 17), ter
‒ s Kopenhagenskim dogovorom in Cancunskimi sporazumi določeno znižanje emisij
za 80 % do leta 2050 kot pogoj za zaustavitev globalnega segrevanja pri dveh
stopinjah Celzija.
Po ocenah, ki jih navaja SVRS (2011, str. 9), naj bi Slovenija presegla zaveze iz kjotskega
cilja za skupaj 1,1 milijona ton ogljikovega dioksida oziroma za 1,1 %, kar ob upoštevanju
izpolnitve dela obveznosti znotraj ETS pri ceni 15 EUR/t ogljikovega dioksida pomeni
približno za 11 milijonov evrov nakupov kuponov v okviru kjotskih prožnih mehanizmov.
V okviru uresničevanja zavez je vlada Republike Slovenije sprejela Energetski koncept
Slovenije (Gradivo za razpravo o oblikovanju energetskega koncepta Slovenije, 2017, str.
2), v katerem je opredelila ključne izzive Slovenije, in sicer: prestrukturiranje rabe energije
v prometu, opuščanje fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije, odločitev o stopnji
uvozne odvisnosti (ki je povezana z odločitvijo o dolgoročni rabi jedrske energije) in
sledenje tehnološkemu razvoju.
Energetski koncept Slovenije (Gradivo za razpravo o oblikovanju energetskega koncepta
Slovenije, 2017, str. 7–12) določa, da:
‒ če ne bo prevladal interes obnovljivih virov energije, cilji in zaveze s strani
Slovenije ne bodo doseženi,
‒ bo treba pravočasno sprejeti odločitev o dolgoročni rabi jedrske energije,
‒ je treba okrepiti rabo zemeljskega plina, ki je sprejemljivejši od ostalih fosilnih
goriv,
‒ je treba zmanjšati vlogo naftnih derivatov v prometu,
‒ se premog kot energent uporablja zgolj do konca obratovanja obstoječih
energetskih naprav,
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‒
‒
‒
‒

ima energetska učinkovitost izrazite pozitivne učinke,
se bo raba električne energije širila v stavbnem sektorju, prometu in tudi industriji,
je nujno uvajanje alternativnih goriv s poudarkom na elektrifikaciji prometa ter
je treba do leta 2030 zmanjšati rabo energije v stavbah za 30 % glede na leto 2005.

Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 predvideva tri možne
scenarije (SVRS, 2011, str. 13–14) poti do nizkoogljične družbe oziroma do cilja
zmanjšanja emisij za 80 %, in sicer:
‒ Prva skupina poti predstavlja energijsko tehnološki scenarij, pri katerem je mogoče
cilj doseči z radikalnimi spremembami v energetiki, vključujoč tehnološke in
kapitalske stroške. Ta scenarij sicer ne omogoča doseganja okoljskih zavez do 2020
in 2030.
‒ Drugo skupino predstavlja skupina scenarijev z zmanjšanjem porabe energije,
vlaganji in tehnološkim razvojem, ki predvideva za četrtino (-25 %) manjšo porabo
energije do leta 2050.
‒ Tretjo skupino ukrepov predstavlja zmanjšanje vlaganj v gospodarstvo. Zastavljen
cilj 80 % manj emisij je mogoče doseči zgolj ob zmanjšanju porabe energije, ob
hkratno močno znižanih tehnoloških in kapitalskih stroških. Po tem scenariju bi
država polovico energije pridobila iz obnovljivih virov energije, kar predstavlja 20
% današnje porabe.
Iz energetskega načrta Slovenije izhaja (Gradivo za razpravo o oblikovanju energetskega
koncepta Slovenije, 2017, str. 5), da če bo Slovenija želela doseči dolgoročni cilj
zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 za ciljnih 80 %, bo morala doseči vsaj 52-odstotni
delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije, zagotoviti vsaj 38 %
prihrankov primarne energije ter uvesti vsaj 66 % električnih vozil v slovenskem voznem
parku.
Na podlagi pravno obvezujočih ciljev v obdobju 2013–2020 in že sprejetih političnih
odločitev na ravni EU o dolgoročnih ciljih so indikativni cilji Slovenije (SVRS, 2014, str. 19)
na področju zmanjševanja emisij TGP naslednji:
‒ promet: zaustavitev rasti emisij tako, da se do leta 2030 ne bodo povečale za več
kot 18 % glede na leto 2005, in s ciljem zmanjšanja emisij za 90 % do leta 2050,
‒ široka raba: zmanjšanje za 66 % do leta 2030 glede na 2005 in s ciljem brezogljične
rabe energije do leta 2050,
‒ kmetijstvu: obvladovanje emisij na ravni do največ +6 % do leta 2030 glede na leto
2005 in ob hkratnem povečanju samooskrbe države s hrano in zagotavljanju
prehranske varnosti,
‒ industrija: zmanjšanje emisij za 32 % do leta 2030 glede na leto 2005 in s ciljem
zmanjšanja za 90 % do leta 2050,
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‒ ravnanje z odpadki: zmanjšanje za 57 % do leta 2030 glede na leto 2005 in s ciljem
zmanjšanja za 90 % do leta 2050,
‒ energetika: zmanjšanje emisij za 16 % do leta 2030 s ciljem brezogljične oskrbe z
energijo do leta 2050.

4.10 FINANČNE ZAVEZE SPORAZUMA
Evropska unija je vodilna tudi pri zagotavljanju finančnih sredstev, potrebnih za doseganje
podnebnih zavez. Iz sporazuma izhaja skupen cilj razvitih industrializiranih držav, ki
predvideva za leto 2020 in vse do leta 2025 zbrati do 100 milijard ameriških dolarjev letno
za podnebne ukrepe v državah v razvoju. Še pred letom 2025 bodo nato države
pogodbenice Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja določile nov skupni finančni
cilj (Evropska komisija, 2016). Gre za zaveze, ki so bile prejete na podnebni konferenci v
Köbenhavnu v letu 2009. Iz poročila OECD izhaja, da je bilo v letu 2014 za ta namen
zbranih 62 milijard ameriških dolarjev, kar pomeni, da so razvite države vsako leto na
dobri poti k cilju 100 milijard ameriških dolarjev letno. V letu prej je bilo iz tega naslova
zbranih 52 milijard ameriških dolarjev. Pri tem levji delež še naprej predstavljajo finančna
sredstva EU, ki prek svojih mednarodnih razvojnih skladov ostaja glavna donatorka
projekta.
Da bi EU dosegla cilje za leto 2030, bo treba med letoma 2021 in 2030 vsako leto za
»blažitve« nameniti 1.115 milijard evrov (ERS, 2017), in sicer v naslednje sektorje:
‒ 736 milijard evrov v prometni sektor,
‒ 282 milijard evrov v stanovanjski in storitveni sektor,
‒ 78 milijard evrov v omrežje, proizvodnjo in industrijske kotle ter
‒ 19 milijard evrov v sektor industrije.
Po običajnem scenariju (ERS, 2017) bi se položaj gospodinjstev v EU zaradi posledic
podnebnih sprememb, ki se pričakujejo do leta 2080, vsako leto poslabšal za 190 milijard
evrov, kar je glede na trenutne pogoje približno 2 % sedanjega BDP EU (pod
predpostavko, da ne bodo sprejeti ukrepi za »prilagajanje«). Financiranje bo zagotovljeno
tako iz javnih kot tudi zasebnih virov. Za obdobje 2014–2020 je EU določila cilj porabe
enega do petih evrov, kar je približno 212 milijard evrov, za ukrepe v zvezi s podnebnimi
spremembami. V praksi financiranje projektov učinkovite (Nemec, 1996, str. 303-304)
rabe in obnovljivih virov energije poteka preko neprofitnih skladov za učinkovito rabo
energije, dviga cen energentov v obliki namenskega ekološkega davka ter uvedbo CO2
davka na energente.
Po podatkih Evropske komisije (Evropska komisija, 2015a) so bili javno-zasebni
instrumenti financiranja podnebnih projektov v državah v razvoju med letoma 2007 in
2013 vredni kar 25 milijard evrov. Po ocenah EK pa bi lahko povečanje financiranja z
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nepovratnimi sredstvi EU prek kombiniranih instrumentov v prihodnjih letih (do leta
2020) privedlo do naložb v višini kar 50 milijard evrov. V obdobju 2014–2020 bo tako vsaj
20 % proračuna EU usmerjenega v izvajanje podnebnih ukrepov, kar predstavlja približno
212 milijard evrov (ERS, 2017).
Iz poročila za javnost (Evropska komisija, 2015a) izhaja, da so finančni ministri EU 10.
novembra 2015 potrdili, da so EU in njene države članice v letu 2014 zagotovile 14,5
milijarde evrov za pomoč najrevnejšim in najranljivejšim državam pri zmanjševanju emisij
TGP in prilagajanju posledicam podnebnih sprememb. To posledično pomeni, da bodo
podnebne aktivnosti v državah v razvoju podprte z vsaj 14 milijardami evrov, kar
predstavlja 2 milijardi evrov letno iz naslova javnih nepovratnih proračunskih sredstev. Že
v letu 2015 so EU, države članice in EIB za podnebno financiranje namenile kar 17,6
milijarde evrov (Evropska komisija, 2016), kar je precej več kot v letu 2014. Prispevki so
bili zbrani iz najrazličnejših virov, in sicer: javnih in zasebnih, dvostranskih in večstranskih,
vključujoč alternativne vire financiranja ob hkratnem preglednem izvajanju. Kot navajajo v
poročilu EK, so bili prispevki uspešno usmerjeni v pobude za blažitev podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje v državah v razvoju.
EU je na COP 21 v Parizu močno podprla poziv, da se zasebnemu sektorju pošlje močan
signal za preusmeritev finančnih tokov v naložbe z nizkimi emisijami in t. i. podnebno
odporne naložbe (Evropska komisija, 2015a). Nadalje, podnebno financiranje morajo
podpirati ustrezni nacionalni razvojni načrti, podnebne strategije, politike, instrumenti,
mehanizmi in regulativni okviri za lažje ukrepanje zasebnega sektorja. EK, ob njej pa tudi
Svet ECOFIN, sta poudarila, da je treba postopno zmanjšati naložbe v projekte z visokimi
emisijami ogljika ter ustrezno oblikovati cene ogljika. Slednje bo po mnenju EK mogoče
doseči z različnimi sredstvi, kot so zakonodaja, trgovanje z emisijami ali celo davki na
ogljikov dioksid.
Na zadnji podnebni konferenci COP24 (MMC RTV SLO, 2018b) je prav zaradi pomanjkanja
politične volje glede omejitev dviga povprečne globalne temperature Svetovna banka
sporočila, da bo v sklad proti podnebnim spremembam med letoma 2021 in 2025
namenila 170 milijard evrov. Sredstva bodo v prvi vrsti namenjena državam, da bodo
lahko sprejemale ukrepe za omejitev posledic globalnega segrevanja in zmanjševanja
izpustov emisij TGP.
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5 PRAVNI OKVIR IN UČINKI IMPLEMENTACIJE ZAVEZ V EU
Osrednjo vlogo pri sprejemanju pravne podlage znotraj Evropske unije imajo tri osrednje
institucije Evropske unije, in sicer: Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament.
Zakonodajni postopek (Evropska komisija, 2018c) je odvisen od vrste in vsebine
zakonodajnega predloga. Največ zakonodajnih aktov pravnega reda Evropske unije skupaj
sprejmeta Evropski parlament (sestavljajo ga poslanci, ki so izvoljeni neposredno) in Svet
EU (predstavniki držav članic EU – predsedniki in ministri nacionalnih vlad), v posebnih
primerih pa lahko zakonodajni akt sprejme samo ena institucija.

5.1

PRAVNI OKVIR

Nacionalni parlamenti v državah EU lahko v zakonodajnem postopku podajo mnenje o
zakonodajnih predlogih Evropske komisije, za vse spremembe Pogodb EU pa je vselej
potrebno soglasje vseh držav EU. Po večini je predlagatelj zakonskih predlog Evropska
komisija, v zgolj dveh primerih pa lahko Evropska komisija, po predhodnem pooblastilu
Sveta EU in Evropskega parlamenta, tudi sprejme dve vrsti nezakonodajnih aktov, in sicer:
izvedbene in delegirane akte.
Energetika in podnebne spremembe sta področji, na katerih imajo EU in države članice
deljeno pristojnost. To pomeni, da lahko EU in države članice izdajajo zakonodajne akte in
sprejemajo pravno zavezujoče akte. Države članice lahko svojo pristojnost izvajajo, če EU
ni oblikovala in izdala svojih politik in strategij na področju energetike in podnebnih
sprememb (ERS, 2017). Na obeh področjih je EU pristojna za ukrepanje na mednarodni
ravni. Tako se lahko EU pogaja in sklene mednarodne sporazume s tretjimi osebami sama
ali skupaj z državami članicami EU.
Po zgoraj opisanem postopku sprejemanje zakonodaje znotraj EU je bila sprejeta tudi vsa
najpomembnejša zakonodaja, ki ureja področje okoljskih zavez in sledi ciljem iz Kjotskega
in Pariškega podnebnega sporazuma. V nadaljevanju so našteti najpomembnejši
zakonodajni in drugi pravni akti ter referenčni dokumenti, ki pokrivajo področje okoljskih
zavez v okviru Kjotskega in Pariškega podnebnega sporazuma. Vsebina nekaterih pravnih
aktov je bila predstavljena v diplomskem delu.
Zakonodajni instrumenti, ki izvajajo glavne cilje podnebnega in energetskega svežnja:
‒ Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije in
opredelitvi cilja 20 % obnovljivih virov energije na državo članico;
‒ Direktiva 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z 2009/29/ES, ki revidira sistem
EU za trgovanje z emisijami z določitvijo omejitve emisij in uskladitvijo dodelitve
pravic podjetjem;
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‒ Odločba št. 406/2009/ES (odločitev o delitvi prizadevanj), ki določa cilje držav
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v
sistem trgovanja z emisijami;
‒ Uredba (ES) št. 443/2009 (CO2 in avtomobili) o standardih CO2 za nove osebne
avtomobile;
‒ Uredba (EU) št. 510/2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka
gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz
lahkih tovornih vozil;
‒ Direktiva 2009/30/ES (direktiva o kakovosti goriva) za zmanjšanje vsebnosti ogljika
v življenjskem ciklu goriva;
‒ Direktiva 2009/31/ES o vzpostavitvi okvira za zajemanje in shranjevanje ogljika;
‒ Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, ki opredeljuje potrebne ukrepe
na ravni držav članic;
‒ Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb;
‒ Direktiva 2009/125/ES o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,
povezanih z energijo;
‒ Uredba št. 2006/842/ES o F-plinih in Direktiva 2006/40/ES o F-plinih iz mobilne
klimatske naprave;
‒ Direktiva 99/31/ES postopno opušča uporabo odlagališč za odstranjevanje
odpadkov, kar zmanjšuje emisije CH4;
‒ Direktiva 1991/676/EGS o nitratih, ki prispeva k omejevanju emisij N2O;
‒ Direktiva 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni
prevoz;
‒ Direktiva Sveta 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev
energentov in električne energije;
‒ Uredba 1222/2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge
bistvene parametre;
‒ Uredba 228/2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta
in Sveta glede metode preskušanja na mokri podlagi za pnevmatike C1;
‒ Uredba 1235/2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1222/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta glede razvrščanja pnevmatik na mokri podlagi, merjenja
kotalnega upora in postopka preverjanja;
‒ Uredba (ES) št. 714/2009 z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za
čezmejne izmenjave električne energije in o razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1228/2003;
‒ Uredba (ES) št. 715/2009 z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih
omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005;
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‒ Sklep o računovodskih pravilih in akcijskih načrtih za emisije toplogrednih plinov in
selitve, ki izhajajo iz dejavnosti, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe
zemljišč in gozdarstvom.
Ključni referenčni dokumenti:
‒ Časovni načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika
leta 2050;
‒ Energetski načrt 2050;
‒ Bela knjiga: časovni načrt za enotni evropski prometni prostor – h konkurenčnemu
in z viri učinkovitim prometnim sistemom;
‒ Načrt za učinkovito rabo virov;
‒ Strukturna reforma evropskega trga ogljika: prvo poročilo o stanju evropskega trga
ogljika v letu 2012;
‒ Ustvarjanje notranjega energetskega trga;
‒ Obnovljiva energija: glavni akter na evropskem energetskem trgu;
‒ Resolucija Evropskega parlamenta o časovnem načrtu za prehod v konkurenčno
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v letu 2050;
‒ Resolucija Evropskega parlamenta o beli knjigi o enotnem evropskem prometnem
območju;
‒ Resolucija Evropskega parlamenta o energetskem načrtu 2050.

5.2

UČINKI IMPLEMENTACIJE ZAVEZ (REALIZACIJA)

Osrednji del sedanjega političnega okvirja so trije glavni cilji (EUR-LEX, 2013), ki jih je treba
realizirati do leta 2020:
‒ cilj, ki temelji na EU za 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na
emisije iz leta 1990;
‒ 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v porabljeni energiji v EU s posebnim
ciljem za države članice;
‒ 20-odstotni prihranek porabe energije v primerjavi s projekcijami.
Poleg tega obstajajo specifični cilji za obnovljive vire energije za prometni sektor (10 %) in
dekarbonizacija goriv za prevoz (6 %) za leto 2020.

5.2.1 Emisije toplogrednih plinov in izvedbeni ukrepi
Cilj 20-odstotnega zmanjšanja emisij TGP za leto 2020 se znotraj Evropske unije izvaja s
sistemom trgovanja z emisijami (EU ETS) in odločitvijo o delitvi truda, ki določa cilje
zmanjšanja emisij za sektorje, ki ne sodijo v sistem trgovanja. EK v Zeleni knjigi navaja
(EUR-LEX, 2013), da so bile v letu 2011 emisije TGP, ki spadajo v podnebni in energetski
sveženj, ocenjene na 16 % pod ravnjo iz leta 1990.
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Obstoječi sistem trgovanja z emisijami zagotavlja enotno ceno ogljika za velike
industrijske naprave, elektroenergetski sektor in sektor letalstva. Po podatkih Zelene
knjige (EUR-LEX, 2013) je v sistem zajetih več kot 10.000 obratov in približno 50 % vseh
emisij TGP v EU. Enotna cena ogljika zagotavlja, da so podnebni cilji izpolnjeni stroškovno
učinkovito in da imajo podjetja v EU enake konkurenčne pogoje. Cena ogljika je postala
del operativnih stroškov podjetja in vpeta v proces naložbenih odločitev podjetja. A kljub
temu EK ocenjuje, da ceni ogljika ni uspelo postati glavni gonilnik za dolgoročne naložbe z
nizkimi emisijami ogljika. Nadalje EK navaja, da se je zgornja meja za emisije TGP
zmanjšala za približno 21 % do leta 2020 glede na leto 2005 ter se bo, kot kaže, zniževala
še naprej.
Slika 5: Odstotki vseh emisij TGP po državah članicah EU

Vir: ERS (2017, str. 22)

Po podatkih Evropskega računskega sodišča (2017) so države članice EU v letu 2015
proizvedle približno 4,6 gigatone ekvivalenta CO2 (CO2e). Na predhodni sliki 5 so prikazani
odstotki vseh emisij TGP v EU brez sektorja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in
gozdarstva ter vključujoč sektor mednarodnega letalstva in plovbe. V letu 2015 je bilo v
ospredju nemško gospodarstvo, ki je ustvarilo kar petino (20,4 %) vseh emisij TGP v EU,
sledijo pa gospodarstva Velike Britanije, Francije in Italije, ki so ustvarila vsako po
približno 10 % vseh emisij EU.
Pri EK poudarjajo, da bodo v prihodnje potrebne še obsežne naložbe z nizkimi emisijami
ogljika, trenutno velik presežek pravic držav, ki je delno posledica zadnje gospodarske
krize, pa preprečuje, da bi se to kazalo v cenah ogljika (o gibanju cene smo govorili na
strani 23). Nekatere države članice so celo sprejele ali razmišljajo o uvedbi dodatnih
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nacionalnih ukrepov v obliki davkov na ogljikove intenzivne vire v sektorjih, ki so vključeni
v sistem trgovanja z emisijami.
V okviru odločitve EK (EEA, 2017) o delitvi prizadevanj (angl. Effort Sharing Decision – EDS)
so bili določeni nacionalni cilji za emisije TGP v sektorjih, ki ne spadajo v sistem trgovanja
ETS. Skupen cilj držav članic je 10-odstotno zmanjšanje emisij na ravni EU do leta 2020
glede na izhodiščno leto 2005 (EUR-LEX, 2009). EK je uvedla vrsto politik, vključno z
zakonodajo in pobudami, ki so privedle k zmanjšanju emisij v teh sektorjih (npr.
energetska učinkovitost avtomobilov in stanovanjskega sektorja, nova opreme, ki porablja
manj energije, politike ravnanja z odpadki, okolja, kmetijstva in rabe zemljišč).
Gledano celotno raven EU je le-ta na pravi poti, vendar obstajajo občutne razlike med
državami članicami. Polovica držav članic še potrebuje dodatne ukrepe, vendar
prilagoditve znotraj sistema omogočajo državam fleksibilno izpolnjevanje ciljev.

5.2.2 Obnovljivi viri energije in izvedbeni ukrepi
Cilj Evropske unije je, da do leta 2020 v bruto porabi energije doseže cilj 20 % obnovljivih
virov energije. Po podatkih Zelene knjige (EUR-LEX, 2013) je v letu 2010 delež obnovljivih
virov znašal 12,7 %, medtem ko je bil v letu 2005 ta odstotek šele 8,5 %. Zanimiv je
podatek EK, da v obdobju od 1995 do 2000, ko ni bilo pravnega okvira, je bila letna rast
obnovljivih virov energije zgolj 1,9 %. Po prvi uvedbi okvirnih ciljev za obdobje od 2001 do
2010 pa se je delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, povečal za 4,5 % letno. Na
podlagi pravno zavezujočih ciljev se je delež sicer povečal, vendar bo v prihodnjih letih
potrebna intenzivnejša rast, blizu 6,3 % na leto, če želi EU doseči zastavljen cilj do leta
2020.
Nadalje EK v Zeleni knjigi ugotavlja (EUR-LEX, 2013), da je v sektorju prometa delež
obnovljivih virov leta 2010 dosegel 4,7 %, v letu 2005 pa je ta odstotek znašal zgolj 1,2 %.
Prav tako se je krepil delež obnovljive energije v sektorju ogrevanja in hlajenja, vendar bo
morala EU ta delež podvojiti (če želi doseči zastavljeni cilj). EK istočasno ocenjuje, da bodo
pri večini držav članic potrebni novi dodatni ukrepi, ki bodo pripomogli k doseganju ciljev
za leto 2020. Nadalje je EK izdala poročilo o napredku, v katerem ocenjuje, da so naložbe
v raziskave in razvoj, inovacije in obsežna uporaba teh znatno prispevale k zmanjšanju
stroškov tehnologij obnovljive energije.
Evropska komisija je mnenja (EUR-LEX, 2013), da so vse države EU pred ključnimi izzivi, ki
so povezani z obsežnim uvajanjem obnovljivih virov energije, kot so popolna integracija
obnovljivih virov energije v sistem električne energije EU (združevanje prodajnih trgov,
uvedba pametnih omrežij), množične naložbe v prenosna in distribucijska omrežja
(čezmejna infrastruktura, enotni notranji trg). Drugi ključen izziv, ki ga izpostavlja EK, je
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zagotoviti stroškovno učinkovite obnovljive vire energije, uporaba shem pa bi se morala
omejiti. Sheme bi se morale oblikovati tako, da bi se izogibale prekomerni kompenzaciji,
izboljšanju stroškovne učinkovitosti, spodbujanju zmanjševanju emisij TGP, krepitvi
inovacij ter zagotavljanju trajnostne rabe surovin.

5.2.3 Varčevanja z energijo in izvedbeni ukrepi
Evropska komisija je v okviru okoljskih zavez (EUR-LEX, 2013) državam članicam postavila
še cilj 20 % prihranka porabe primarne energije znotraj EU do leta 2020. Sicer gre za
pravno nezavezujoč cilj, a je bil kljub temu dosežen občuten napredek. EK navaja, da je po
letih konstantne rasti poraba primarne energije dosegla vrhunec v letih 2005 in 2006
(približno 1.825 Mtoe), nato pa se je od leta 2007 začela postopno zmanjševati, leta 2011
pa dosegla 1.730 Mtoe. EK poudarja, da je omenjen trend delno posledica gospodarske
krize, delno ga je mogoče pripisati učinkovitosti evropskih politik ter naposled tudi
zmanjševanju energetske intenzivnosti sektorja industrije EU.
EK je v letu 2012 sprejela Direktivo o energetski učinkovitosti (EUR-LEX, 2012), s katero je
postavila pravni okvir, ki ga morajo v celoti izvajati države članice. A kljub temu EK v Zeleni
knjigi (EUR-LEX, 2013) ugotavlja, da s sedanjimi politikami cilj do leta 2020 ne bo dosežen.
Glavni problemi naj bi bili pomanjkanje ustreznih orodij za spremljanje napredka in
merjenje vplivov na ravni držav članic ter mobilizacija sredstev, ki so nujna za
zagotavljanje nadaljnjega napredka. EK je med letoma 2009 in 2010 sprejela vrsto
izvedbenih ukrepov, povezanih z energijo, ki zmanjšujejo povpraševanje po energiji
industrijskih in gospodinjskih izdelkov, kar predstavlja prihranke za končne uporabnike.
Dodatno so bili sprejeti ukrepi za elektronske naprave (npr. pomivalni in pralni stroji,
hladilniki, televizorji gospodinjski sesalniki) in industrijske izdelke (npr. motorje,
ventilatorje, črpalke). EK v nadaljevanju ocenjuje, da bodo omenjeni ukrepi prihranili vsaj
90 Mtoe do leta 2020.
V letu 2010 je EK uveljavila še revidirano Direktivo o energetski učinkovitosti stavb (EURLEX, 2010) glede porabljene energije za ogrevanje in hlajenje v stavbah. Omenjena
direktiva od držav članic zahteva, da vse nove stavbe do leta 2021 postanejo skoraj nične
stavbe (glede porabe energije in energetske učinkovitosti). Na omenjenem področju naj bi
prihajalo do znatnih zamud in nepopolnih ukrepov na nacionalni ravni s strani držav,
zaradi česar naj bi bil ogrožen prispevek stavbnega sektorja k zmanjševanju emisij TGP in
zmanjšanju porabe energije (EUR-LEX, 2013). Prispevek oziroma prihranek v gradbenem
sektorju naj bi znašal 65 Mtoe. EU je prav tako podprla še razvoj energetsko učinkovitih
tehnologij za energetsko učinkovite stavbe, zelene avtomobile in trajnostno proizvodnjo.
Občuten napredek EK ugotavlja na področju prometnega sektorja. Uredbe, ki določajo
standarde zmogljivosti za lahka tovorna vozila, so privedle do občutnega znižanja emisij
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TGP, ki se odražajo v povprečju emisij ogljikovega dioksida novih vozil. Izpusti so v letu
2000 znašali 172 g na kilometer, medtem ko so v letu 2011 padli na 135,7 g na kilometer
(EUR-LEX, 2013).
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6 PRIHODNOST
SPORAZUMA

OBSTOJA

PARIŠKEGA

PODNEBNEGA

Pariški podnebni sporazum velja za največji podnebni dogovor med državami sveta, o
katerem se je tem uspelo kdaj dogovoriti in se zavezati k doseganju zastavljenih ciljev.
Utopično je pričakovati (Karba, 2015), da bi male otoške države, ki se jim domovina zaradi
naraščajoče oceanske globine utaplja pod nogami, in države, ki so svoje bogastvo zgradile
na poceni energiji iz fosilnih držav, prostovoljno ter na lastno iniciativo dosegle
kakršenkoli podnebni dogovor. Pariški podnebni dogovor je sicer bil sprejet, vendar ni
prinesel količinsko in časovno opredeljenih zavez, ki bi tlakovale pot k pravočasni
stabilizaciji atmosferskih koncentracij TGP. Energetska tranzicija namreč prinaša
spremembe (Tkalec & Lukšič, 2015, str. 68), česar pa si velika energetska podjetja ne
želijo. Posledično le-ti zaradi birokracije in drugih lastnosti niso pripravljeni na hitro
odzivanje in prestrukturiranje.

6.1

ODSTOP ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE OD SPORAZUMA

Danes je znano, da dogovorov in ciljev iz Pariškega podnebnega sporazuma ne bo brez
svetovnih velesil. Oči svetovne javnosti so tako uprte v največje onesnaževalce in njihove
aktivnosti za dosego zavez iz podnebnega sporazuma. Zato je toliko bolj skrb vzbujajoče,
da še kar nekaj svetovnih velesil ni ratificiralo Pariškega podnebnega sporazuma in
njihove napovedi o odstopu od podnebnega sporazuma.
Oči svetovne javnosti so danes uprte v ameriškega predsednika, nekdanjega in
aktualnega. Ni zanemarljivo, da je nekdanji predsednik Obama podpisal pristop h
Kjotskemu protokolu, kot tudi k Pariškemu podnebnemu sporazumu. Zdi se, da so danes
ZDA bliže poti, po kateri je končal Kjotski protokol, kot pa poti uresničitve zavez iz
Pariškega podnebnega sporazuma. ZDA namreč niso ratificirale Kjotskega protokola, saj
ga ameriški senat nikoli ni potrdil. Ta je, kot pravi Karba (2015), ljubeče povezan z
ameriško fosilno industrijo. Prav lahko se ponovita tudi pogojevanje lastnih zavez držav za
zmanjševanje izpustov z ambicioznostjo drugih držav in iskanje razlogov, zakaj bi nekateri
morali narediti več ter, če oni ne bodo naredili, tudi mi ne bomo.
Na začetku junija 2017 se je zgodilo to, kar je aktualni ameriški predsednik Donald Trump
napovedoval ves čas svoje predvolilne kampanje. Trump je namreč napovedal, da ZDA
odstopajo od Pariškega podnebnega sporazuma. »V skladu z mojo dolžnostjo, da ščiti ZDA
in njihove državljane, ZDA odstopajo od Pariškega podnebnega sporazuma,« je potrdil
predsednik Trump in napovedal začetek novih pogajanj za vstop v Pariški podnebni
sporazum pod novimi pogoji ali pa za drug »pravičen sporazum« (Delo, 2017). Trump je
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dejal, da bi sporazum pomenil velike stroške za ZDA, sam sporazum se mu zdi nepravičen,
saj ima pozitivne posledice le za druge države, in to na račun ZDA. Po njegovem mnenju
naj bi korist imeli zgolj Indija in Kitajska, ZDA pač ne. Istočasno je napovedal še takojšnjo
ustavitev vpeljave neobvezujočih določil sporazuma in zaustavitev financiranja sporazuma
ter vplačevanja v sklad za zeleno ozračje.
Z odstopom od sporazuma so se ZDA pridružile Nikaragvi in Siriji, ki leta 2015 edini nista
pristopili k Pariškemu podnebnemu sporazumu. Vseh 195 držav podpisnic (brez Sirije in
Nikaragve) skupaj ustvari 99,57 % svetovnih emisij (ERS, 2017). Tako Sirija kot Nikaragva
sta sporazum pozneje ratificirali, tako da bodo ZDA edina država članica UNFCCC, ki ne bo
podpisnica Pariškega podnebnega sporazuma, ko bo odstop ZDA začel veljati.
Odstop ZDA bi lahko ogrozil pravno veljavnost sporazuma, saj je določeno, da mora
sporazum ratificirati 55 držav, ki ustvarijo 55 % vseh svetovnih emisij. Tako ni
zanemarljivo, da so ZDA drugi največji onesnaževalec z emisijami TGP, takoj za Ljudsko
republiko Kitajsko (Delo, 2017). ZDA namreč ustvarijo 15 % vseh TGP na svetu. V okviru
podnebnega sporazuma so se ZDA namreč zavezale, da bodo do leta 2025 zmanjšale
emisije TGP za od 26 do 28 % glede na izhodiščno leto 2005.
Do konca junija 2017 je Pariški podnebni sporazum ratificiralo 147 držav (brez ZDA), ki so
vir 66 % vseh svetovnih emisij, kar je več od 55-odstotnega praga, potrebnega za
veljavnost Pariškega podnebnega sporazuma (ERS, 2017).
Nekdanji predsednik Obama je odstop ZDA označil za napako Trumpove administracije, ki
tako zavrača prihodnost. Hkrati je dejal (Delo, 2017), da je prepričan, da bodo ameriške
zvezne države, mesta, gospodarstvo in podjetja storili še več za ohranitev in izpolnjevanje
zavez iz podnebnega sporazuma.
V skladu s pravili in 28. členom Pariškega podnebnega sporazuma (EUR-LEX, 2016) lahko
ZDA od sporazuma odstopijo najhitreje 4. novembra 2020, kar je natanko štiri leta po
začetku veljavnosti sporazuma v Združenih narodih. Datum možnega odstopa naključno
pade natanko dan po predsedniških volitvah v ZDA leta 2020. Vse dokler pa umik od
Pariškega podnebnega sporazuma ne začne veljati, so ZDA dolžne ohranjati vse svoje
obveznosti v skladu z zavezami Pariškega podnebnega sporazuma, vključujoč poročanje o
emisijah v Združene narode. Kakršnakoli druga pot odstopanja od sporazuma ne bi bila v
skladu z mednarodnim pravnim redom in ne bi bila mednarodno sprejeta. Do uradnega
odstopa od sporazuma bodo ZDA ohranile tudi vse glasovalne pravice. Postopek odstopa
bi predsednik Trump lahko skrajšal na zgolj eno leto, in sicer če bi ZDA odstopile od
krovnega sporazuma – Podnebne konvencije iz leta 1992.
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6.2

PRIZADEVANJE RAZVITIH DRŽAV K HITRI IZVEDBI ZAVEZ

Kljub nameri, da ZDA odstopijo od Pariškega podnebnega sporazuma, Evropska unija še
naprej ostaja zavezana k uresničevanju zavez, četudi morebiti podnebni sporazum, zaradi
potrebnega kvoruma, ne bi več veljal. Na srečanju voditeljev držav G7 maja 2017, ki so se
zbrali v Taormini na Siciliji, tem sicer ni uspelo zbližati stališč glede uresničevanja zavez iz
Pariškega podnebnega sporazuma (MMC RTV SLO, 2017b). V uradnem sporočilu so
voditelji Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Velike Britanije ter predstavnika
Evropske komisije in Evropskega sveta sporočili, da njihove države ostajajo trdno
zavezane k hitremu izvajanju dogovora.
V drugi polovici junija 2017 je EU prek Sveta EU podala uradno izjavo o odstopu ZDA od
Pariškega podnebnega sporazuma. V sklepih Sveta EU je zapisano (Evropski svet, 2017a),
da Svet EU globoko obžaluje enostranski odstop ZDA od sporazuma ter istočasno
pozdravlja številne odločne izjave o zavezanosti k Pariškemu podnebnemu sporazumu, ki
so prišle od gospodarskih velesil pa do majhnih otoških držav. Svet EU je poudaril, da je bil
sporazum dosežen v težkih časih ter da gre za sporazum, ki mu ni primerjave, saj ga je
podpisalo skoraj 200 držav ter da ga podpirajo regije, mesta, skupnosti, podjetja,
osredotočen pa je na problematiko, ki ogroža vse nas.
Svet EU poudarja, da sporazuma ni mogoče na novo izpogajati, saj služi svojemu namenu
(Evropski svet, 2017a), vsaki državi pa dopušča, da poišče svojo pot pri prispevanju k
ciljem za preprečevanje podnebnih sprememb. Svet EU je izrazil neomajno podporo ZN
ter izjavil, da EU in njene članice ostajajo enotne in brezpogojno zavezane k doslednemu
in hitremu izvajanju Pariškega podnebnega sporazuma. Prav tako je bila dana zaveza, da
lahko svet še naprej računa na vodilno vlogo EU v svetovnem boju proti podnebnim
spremembam. EU bo s svojimi ambicioznimi podnebnimi politikami in zagotavljanjem
podpore posebno ranljivim ostala vodilna sila pri razvijanju trdnih in trajnostnih
gospodarstev. Ob tem so še poudarili, da je EU pripravljena sodelovati z vsemi državami
pogodbenicami.
V oktobru 2017 je Svet EU ponovno potrdil, da je EU zavezana k nadaljevanju
implementacije svojih podnebnih politik (Evropski svet, 2017b), ter pozdravil napredek pri
implementaciji nacionalno določenega prispevka (angl. Nationally Determined
Contribution) EU in njenih članic k doseganju cilja zmanjšanja domačih emisij TGP do leta
2030 za vsaj 40 % glede na raven iz leta 1990. Svet EU je posebej izpostavil, da je EU na
pravi poti, da doseže svoje cilje za leto 2020 glede zmanjšanja emisij za 20 % glede na leto
1990 ter da EU in države članice že izpolnjujejo svoje obveznosti v okviru drugega cilja po
Kjotskem protokolu. Cilj za leto 2020 bo najverjetneje presežen, in to ob hkratni
gospodarski rasti (Evropski svet, 2017b).
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Da podnebnega sporazuma ne gre kar tako pokopati, je mnenja tudi Kitajska. Slednja je
druga največja onesnaževalka z ogljikovim dioksidom in skupaj z ZDA ustvarita več kot 40
% vseh emisij ogljikovega dioksida. Aktualni kitajski premier Li Keqiang je na srečanju z
nemško kanclerko Merklovo povedal (Delo, 2017), da bo Kitajska še naprej izpolnjevala
obljubljeno v Pariškem podnebnem sporazumu in se odločno, korak za korakom, pomikala
proti ciljem za leto 2030, ter hkrati pripomnil, da bodo to počeli v sodelovanju z drugimi
državami. Uradni Peking ob tem poudarja, da je zmanjševanje onesnaževanja tudi v
kitajskem interesu, in sicer predvsem zaradi zadušljivega zraka v velikih mestih, med
katerimi je zaradi težke industrije tudi Peking. Kitajska za svoj bliskoviti razvoj plačuje
visoko ceno. Uničenje okolja ima v obliki obolevanja, zastrupljanja zemlje ter
onesnaževanje zraka in vode, strahoten vpliv na prebivalstvo. Zaradi posledic hudega
onesnaževanja zraka naj bi v kitajskih velemestih predčasno umrlo kar do 1,2 milijona
ljudi na leto (Sternfeld, 2014, str. 155).
Na srečanju voditeljev EU in Kitajske je bila dana zaveza, da bosta obe državi sprejeli
najvišjo politično zavezo za doseganje ciljev Pariškega podnebnega sporazuma (MMC RTV
SLO, 2017c). Za izjavo glede podnebnih sprememb in čiste energije sta si obe strani
prizadevali več kot leto dni.
Zavezanost k Pariškemu podnebnemu sporazumu je potrdila tudi Ruska federacija, ki je
peti največji proizvajalec emisij ogljikovega dioksida, saj proizvede nekaj manj kot 5 %
vseh svetovnih emisij CO2. Iz Moskve je bil namreč poslan močen signal, da je podnebni
dogovor za Rusko federacijo zelo pomemben, a hkrati dodajajo, da bo dogovor brez ZDA
manj učinkovit (MMC RTV SLO, 2017c).

6.3

MEDNARODNA DIPLOMATSKA PRIZADEVANJA

V nadaljevanju bomo predstavili diplomatska prizadevanja, ki so se nedavno odvila na
mednarodnem prizorišču. Izpostavili bomo vsebino in dosežke dveh diplomatskih srečanj,
in sicer Medvladni forum o podnebnih spremembah ter zasedanje 24. konference držav
pogodbenic Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah.

6.3.1 Medvladni forum o podnebnih spremembah
Zelo jasni in glasni pozivi k ukrepanju na področju podnebnih sprememb so prišli tudi iz
Južne Koreje, kjer je na začetku oktobra 2018 potekalo 34. zasedanje Medvladnega
foruma o podnebnih spremembah – IPCC10 (angl. Intergovernmental Panel on Climate
10

IPCC je znanstveno in medvladno telo pod okriljem Združenih narodov, ki je bilo ustanovljeno leta 1988
na zahtevo držav članic Združenih narodov. Naloga foruma je zagotavljati kvalitetno, objektivno in
znanstveno podlago za opazovanje podnebnih sprememb in ugotavljanje političnih in ekonomskih učinkov.
Forum je bil ustanovljen s strani dveh organizacij Združenih narodov, in sicer Svetovne meteorološke
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Change). Medvladni forum je obravnaval posebno poročilo o posledicah globalnega
segrevanja za 1,5 stopinje Celzija, vključno z vplivi in s tem povezanimi tveganji za tako
povečanje temperature. Predstavniki 195 držav članic so potrdili poročilo 91
znanstvenikov iz 40 držav, z naslovom »Globalno segrevanje za 1,5 stopinje Celzija posebno poročilo IPCC o vplivih globalnega segrevanja za 1,5 stopinje Celzija nad
predindustrijskimi ravnmi in s tem povezanimi svetovnimi načini emisij toplogrednih
plinov v okviru krepitve globalnega odziva na grožnjo podnebnih sprememb, trajnostnega
razvoja in prizadevanj za izkoreninjenje revščine« (IPCC, 2018).
Ob podpisu Pariškega podnebnega sporazuma so vlade držav podpisnic pozvale
Medvladni forum IPCC, da pripravi poročilo, ki bo vsebovalo analizo povišanja svetovne
povprečne temperature nad predindustrijsko ravnjo. Po podpisu Pariškega podnebnega
sporazuma je bilo relativno malo znanega o tveganjih, ki bi jih za svet prinesla omejitev
globalnega segrevanja na 1,5 oziroma na 2 stopinji Celzija glede na predindustrijsko
raven. Prav zadnje poročilo IPCC naj bi poskušalo zagotoviti in dati odgovor na zastavljeno
vprašanje.
Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije (WMO, 2018) so se svetovne povprečne
temperature v letu 2017 približale 1,1 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Svet je
žal na poti proti mejni vrednosti 1,5 stopinje Celzija, trend stalnega segrevanja pa ne kaže
nobenih znakov popuščanja. Slednje potrjuje, da je bilo v zadnjih dveh desetletjih kar 18
let najtoplejših, odkar so jih leta 1850 začeli beležiti, prav tako pa naj bi tudi leto 2018
veljalo za eno najtoplejših.
Namestnica generalnega sekretarja WMO, Elena Manaenkova, je poudarila (WMO, 2018),
da dolgoročni kazalniki podnebnih sprememb poudarjajo potrebo po nujnih podnebnih
ukrepih. Eno ključno sporočilo poročila je, da se posledice globalnega segrevanja v višini 1
stopinje Celzija že kažejo, in sicer z ekstremnimi vremenskimi razmerami, naraščajočo
gladino morja, pospešenim topljenjem večletnega ledu na Arktiki, rekordno visokimi
koncentracijami ogljikovega dioksida, beljenjem koral ter izgubo ekosistemov.
Po mnenju preiskovalnega odbora (IISD, 2018) je še vedno možno omejiti povišanje
povprečne svetovne temperature na 1,5 stopinje Celzija, vendar bodo potrebne
spremembe brez primere na vseh družbenih vidikih, vključno s preoblikovanjem
organizacije (WMO) in Okoljskega programa Združenih narodov (UNEP), pozneje pa ga je potrdila tudi
Generalna skupščina Združenih narodov z Resolucijo 43/53. Članstvo v IPCC je odprto za vse članice
svetovne meteorološke organizacije (WMO in UNEP). IPCC izdeluje poročila, ki podpirajo Okvirno konvencijo
Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je glavna mednarodna pogodba o podnebnih
spremembah. Glavni cilj UNFCCC, posledično pa tudi foruma IPCC, je stabilizacija koncentracij TGP v ozračju
na raven, ki bo preprečila nevarno antropogeno (to je od človeka povzročeno) poseganje v podnebni sistem
(Wikipedia, 2018č).

64

energetskih, kmetijskih, mestnih in industrijskih sistemov, sodelovanje nevladnih akterjev
in vključevanje podnebnih ukrepov v širšo javno politiko in razvojne raziskave. Poročilo
pojasnjuje, da bi se morale globalne antropogene emisije ogljikovega dioksida do leta
2030 zmanjšati za približno 45 % glede na leto 2010, do leta 2050 pa bi se morale vse
preostale emisije uravnotežiti z odstranjevanjem CO2 iz zraka (IISD, 2018).
Medvladni forum ugotavlja, da ima človeška civilizacija na razpolago še zgolj 12 let, da
prepreči škodljive posledice človeškega razvoja, ki je dolga leta temeljil na fosilnih gorivih.
Pol stopinje Celzija (med 1,5 °C in 2 °C) se sicer sliši malo, vendar IPCC (2018) poudarja,
da:
‒ bo delež populacije, ki je vsakih pet let izpostavljena ekstremni vročini, porasel s
14 na 37 %,
‒ bi se morska gladina do leta 2100 lahko dvignila z 0,4 metra na 0,46 metra,
‒ bo delež vretenčarjev, ki bodo izgubili vsaj polovico svojega življenjskega prostora,
porasel s 4 na 8 %,
‒ bo delež rastlinskih vrst, ki bodo izgubile vsaj polovico svojega življenjskega
prostora, porasel z 8 na 16 %,
‒ bo površina arktičnega ledu, ki se bo stopil, narasla s 4,8 milijona km2 na 6,6
milijona km2 ter
‒ bo ulov rib upadel z 1,5 milijona ton na 3 milijone ton.

6.3.2 Poročilo združenih narodov in COP24
Program Združenih narodov za okolje (UNEP) je konec novembra 2018 v Parizu predstavil
najnovejše poročilo o izpustih toplogrednih plinov (angl. Emission Gap Report), v katerem
Združeni narodi ugotavljajo, da so bili izpusti CO2 iz industrije in proizvodnje energije med
letoma 2014 in 2016, ob zmerni gospodarski rasti svetovnega gospodarstva, precej
stabilni (UNEP, 2018). Ob hkratni višji gospodarski rasti je nato v letu 2017 prišlo do rasti
izpustov emisij TGP za kar 1,2 %. Po oceni ZN je mogoče segrevanje svetovnega
gospodarstva omejiti na največ 2 stopinji Celzija, tehnične možnosti za premostitev
razkoraka med zmanjšanjem izpustov (h kateremu so se zavezale države) in tistimi, ki bi
dejansko omejile segrevanje na največ 1,5 stopinje Celzija, pa se iz dneva v dan
zmanjšujejo. V poročilu ZN je še zapisano, da če emisijski razkorak ne bo odpravljen do
leta 2030, bodo možnosti za omejitev dviga povprečne temperature za največ 2 stopinji
Celzija praktično nične.
Glede na zapisane ugotovitve v poročilu bi morale države svoje ukrepe in prizadevanja za
omejitev segrevanja na 2 stopinji Celzija potrojiti, če pa bi želele segrevanje ozračja
omejiti na 1,5 stopinje, bi morale ukrepe povečati za petkrat. Če državam izpustov emisij
TGP ne bo uspelo omejiti, bi se ob trenutnem trendu globalno ozračje do leta 2100
segrelo za kar 3,2 stopinje Celzija. Ob tem so države iz skupine najrazvitejših držav G20 na
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zelo slabi poti za dosego nacionalnih ciljev do leta 2030, znotraj okvirjev zastavljenega
cilja trenutno ostajajo le Japonska, Brazilija in Ljudska republika Kitajska (UNEP, 2018).
Ob tem se pojavljajo vse glasnejši pozivi k sprejemu vladnih fiskalnih ukrepov, ki bi
podpirali alternative z nizkimi izpusti TGP, in k visoki obdavčitvi fosilnih goriv, predvsem v
energetskem sektorju. Trenutno poteka oziroma je načrtovanih 51 iniciativ za ogljični
davek, ki skupaj pokrivajo 15 % globalnih izpustov CO2. Če bi prišlo do ukinitve subvencij
na fosilna goriva, bi se globalni izpusti CO2 do leta 2030 zmanjšali za 10 % (UNEP, 2018).
Vršilka dolžnosti izvršnega direktorja UNEP Joyce Msuya je opozorila še na pravo ceno
izpustov. Če bi bila okoljska dajatev določena pri 70 ameriških dolarjih za tono CO2, bi se
izpusti v nekaterih država zmanjšali tudi do 40 %.
Na začetku decembra 2018 je sledilo redno letno zasedanje 24. konference pogodbenic
Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (t. i. COP24). Ugotovitve konference
kažejo, da so svetovni izpusti ogljikovega dioksida dosegli zgodovinsko raven 53,5
gigatone ekvivalenta ogljikovega dioksida. Glavna razloga za višje izpuste TGP sta višja
gospodarska rast in večja poraba energije, pridobljene iz fosilnih goriv, še zlasti premoga
(UNCC, 2018a). Prav tako pa vsaj za zdaj nič ne kaže, da bi dosegli vrh glede izpustov
emisij TGP in da bi se globalni trend obrnil. Avtorji poročila ocenjujejo, da je zgolj 57
držav, ki trenutno ustvarijo 60 % vseh svetovnih emisij, na ustrezni poti, da svoj vrh
dosežejo do leta 2030.
Na COP24 so med drugim opozorili tudi na neizpodbitno dejstvo, da s sedanjim tempom
ukrepov državam ne bo uspelo doseči zavez iz Pariškega podnebnega sporazuma. Po 14dnevnih pogajanjih je delegatom 196 držav uspelo doseči kompromis glede pravil, s
katerimi se bodo po letu 2020 spremljali izpusti TGP (MMC RTV SLO, 2018a). Države so
sprejele 156 strani dolgo knjigo pravil za izvajanje Pariškega podnebnega sporazuma, s
katero naj bi dosegli, da se svetovna temperatura ne bo dvignila nad 2 stopinji Celzija.
Države bodo morale v prihodnje o emisijah TGP in dejavnostih glede varovanja podnebja
redno poročati in pri tem uporabljati enaka merila, vendar pa bodo države v razvoju
uporabljale nekoliko blažje standarde.
Da so bila pogajanja naporna, kaže dejstvo, da se delegatom sodelujočih držav ni uspelo
poenotiti niti glede potrditve ugotovitev poročila Medvladnega foruma o podnebnih
spremembah (IPCC), ki je izpostavil kritične razmere in pomen omejitve dviga globalne
temperature do največ 1,5 stopinje Celzija.
Štiri države, ZDA, Savdska Arabija, Ruska federacija in Kuvajt, so namreč zavrnile možnost,
da bi bilo omenjeno poročilo IPCC sploh tema obravnave na konferenci COP24, kaj šele da
bi države poročilo potrdile. Omenjeno poročilo so države sicer naročile na podnebni
konferenci v letu 2015. V poročilu je zapisano, da gre svet v povsem napačno smer in da
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naj bi se ozračje bolj bližalo otoplitvi za 3 stopinje kot pa za 1,5 stopinje Celzija. Nadalje
poročilo ugotavlja (MMC RTV SLO, 2018a), da če bi želeli ohraniti raven dviga
temperature na zgolj 1,5 stopinje Celzija, bi morali do leta 2030 zmanjšati emisije CO2 za
kar 45 %.
Če so bili delegati držav zadovoljni z doseženim dogovorom na konferenci COP24, pa so
bile številne okoljevarstvene organizacije nad dogovorjenim razočarane. Okoljevarstveniki
so bili namreč mnenja, da so se države izognile zavezi zmanjševanja izpustov TGP pred
letom 2020, čeprav Pariški podnebni sporazum že velja. Prav tako so okoljevarstveniki
mnenja, da bi se morale države zavezati k ambicioznejšim podnebnim ciljem pred letom
2020.

6.4

CIVILNA DRUŽBA, DAN EKOLOŠKEGA DOLGA IN OGLJIČNI ODTIS

Manj razvite države in civilna družba so prepričane, da se bodo države izvoznice nafte,
fosilna energetska podjetja, avtomobilska in letalska industrija ter veliki kmetijski obrati
vse do zadnjega oklepali zgodovinsko pridobljenih privilegijev (Karba, 2015). Revne in
manjše otoške države že danes najbolj čutijo posledice podnebnih sprememb, vpliv na
njih pa bo še samo večji, če ne bo prišlo do konkretnih sprememb v okoljski politiki na
svetovni ravni.
Na strani revnih držav so danes tudi civilna družba in civilno družbene organizacije. Pri
svojem delu se te sklicujejo na etiko in odgovornost do prihodnjih generacij ter
ekosistema, ki nimajo možnosti sodelovati v pogajalskem procesu. Prav tako pa vse bolj
opozarjajo na pomen dneva Zemlje, dneva ekološkega dolga in vlogi ogljičnega odtisa, o
katerih bomo govorili v nadaljevanju.
Karba (2015) dodaja, da so na strani okoljskih zavez tudi strokovna javnost oziroma
znanstveniki. Že pred podpisom Pariškega podnebnega sporazuma je prišlo do pobud o
oblikovanju koalicije držav, ki so se zavezale, da se bodo premikale hitreje pri
uresničevanju zavez ter bodo z vplivom na ceno ogljika spodbujale preusmeritev investicij.
Tako sta npr. globalni gibanji Avaaz in 350.org z uporabo spletnih tehnologij med sabo
povezali milijone isto mislečih posameznikov. Za ilustracijo navedimo še, da so investicije
v fosilna goriva vedno bolj tvegan posel in predvsem vedno manj družbeno sprejemljiv.
Tako je npr. podjetje Shell (Karba, 2015) v letu 2017 odstopilo od črpanja surove nafte na
obalah Aljaske, saj naj bi bila škoda, ki bi jo utrpela javna podoba oziroma ugled podjetja,
enostavno prevelika. V Veliki Britaniji je znana pobuda »Milijon podnebnih služb«, ki
poteka v okviru Kampanje proti podnebnim spremembam (Neale & Lindisfarne & Jeffs &
Tihel, 2015, str. 182), v katero so vključeni številni britanski sindikati, ki predlagajo
preproste in prepričljive rešitve v boju proti podnebnim spremembam.
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6.4.1 Dan ekološkega dolga
V zadnjih letih je veliko govora tudi o dnevu ekološkega dolga (angl. Earth Overshoot
Day). Gre za dan v letu, na katerega človeška populacija izkoristi celotne naravne vire, ki
jih ima ta na razpolago v enem letu, ter vstopi v ekološki dolg prihodnjih generacij (Global
Footprint Network, 2018). Dan ekološkega dolga je sredi 70. let prejšnjega stoletja prvič
objavil Andrew Simms iz britanskega miselnega inkubatorja New Economics Foundation
(Černe, 2018), partnerska organizacija Global Footprint Network pa vsako leto opozarja na
omenjeni dan. Povedano drugače, gre za dan, ko smo na planetu Zemlja porabili vse
naravne vire, ki jih ima človeška populacija na voljo v enem letu. Ob trenutnih potrebah
človeštva po naravnih virih bi potrebovali skoraj 1,7 planeta oziroma z drugimi besedami,
človeštvo danes porabi 1,7-krat več virov, kot jih planet ustvari. Černe (2018) dodaja, da je
od leta 1970, ko je bila prvič presežena sposobnost regeneracije planeta, na svetu za
polovico manj živali, kot jih je bilo tedaj.
V letu 2017 je dan prekoračenja zemeljskih virov nastopil 2. avgusta, lani pa dan prej,
torej 1. avgusta 2018 (MMC RTV SLO, 2017a). Statistika potrjuje, da človeštvo vsako leto
vstopi v ekološki dolg prihodnjih generacij od enega do tri dni prej kot predhodno leto.
Leta 1993 je omenjeni dan padel na 21. oktober, leta 2003 na 22. september in leta 2015
na 13. avgust. Ob tem je spodbudno to, da se je pomikanje datuma dneva prekoračitve v
zadnjih nekaj letih upočasnilo.
Posledice svetovne čezmerne porabe naravnih virov in nebrzdane gospodarske rasti
postajajo vse bolj očitne in se kažejo v obliki izginevanja gozdov, suš, pomanjkanja pitne
vode, erozije zemlje in tal, izgube biotske raznovrstnosti, kopičenja ogljikovega dioksida v
ozračju in drugih vremenskih ekstremov ter podnebnih sprememb. Kot je poudarila
Popović Dujmovićeva (MMC RTV SLO, 2017a) z WWF Adria,11 je pomembno, da se sploh
zavedamo, da lahko ta uničujoča gibanja obrnemo. Če bi nam uspelo premakniti dan
ekološkega dolga le za 4,5 dneva nazaj, bi se do leta 2050 vrnili na raven porabe enega
leta. Okoljevarstveniki in civilna družba opozarjajo, da lahko planetu pomaga vsak
posameznik, in sicer med drugim tako, da zmanjša uživanje mesa, zmanjša porabo fosilnih
goriv in zmanjša količine zavržene hrane. Istočasno strokovnjaki dodajajo, da bi
zmanjšanje odpadne hrane za polovico po vsem svetu datum ekološkega dolga

11

WWF je svetovna organizacija za varstvo narave, ki je bila ustanovljena leta 1961. Kratica v angleškem
jeziku predstavlja začetnice besed World Wildlife Fund. Cilj organizacije je ohranjanje okolja kot tudi
posameznih živalskih in rastlinskih vrst ter varstvo narave. WWF je iz majhne skupine navdušencev nad
divjimi živalmi prerasel v globalno mrežo, ki jo podpirajo ljudje iz različnih družbenih sfer. WWF Adria deluje
v regiji Dinarskega loka, delu Sredozemlja in Donavsko-karpatske regije ter pokriva naslednje države:
Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Kosovo, Makedonijo, Slovenijo in Srbijo (WWF, 2018).
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premaknilo za celih 11 dni, na drugi strani pa bi prepolovitev emisij CO2 premaknila datum
za kar 89 dni.
Slovenija je po tej statistiki še bistveno slabša od povprečja držav v regiji. Slovenci
porabimo toliko naravnih virov, da bi za njihovo zadostitev potrebovali kar 2,75 planeta
(Černe, 2018). Slovenija je v skupini držav iz njene regije najslabša, saj je leta 2018 v
ekološki dolg vstopila že 12. maja. V Sloveniji največji problem predstavljajo zavržena
hrana in izpusti TGP. Kot prva je v ekološki dolg letos stopila država Katar, kot zadnji pa
naj bi 21. decembra vstopil Vietnam (Global Footprint Network, 2018). Dneve, ko bodo
letos posamezne države vstopile v ekološki dolg, lahko vidimo iz naslednje slike 6.
Slika 6: Dan ekološkega dolga 2018 po državah

Vir: Global Footprint Network (2018)

Emisije ogljika so najhitreje rastoči dejavnik v čezmerni porabi (MMC RTV SLO, 2017a),
ogljični odtis človeštva pa predstavlja 60 % povpraševanja od narave, ki ga imenujemo
tudi ekološki odtis. Vsebino ogljičnega odtisa bomo na kratko predstavili v naslednjem
poglavju.

6.4.2 Ogljični odtis
Ogljični odtis (angl. Carbon Footprint) je mera, ki se uporablja za prikaz količine emisij CO2
in drugih TGP, ki jih direktno ali indirektno povzroči človek posameznik, podjetje, izdelek,
storitev ali katerakoli druga aktivnost v določenem časovnem obdobju (Umanotera,
2018). Ogljični odtis je merilo vplivanja na podnebne spremembe in se meri v tonah
ekvivalenta CO2 (t CO2e). Ogljični odtis se lahko meri na ravni države, podjetja, proizvoda,
posameznika itd.
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Ogljični odtis torej meri emisije TGP v celotni življenjski dobi proizvoda, blaga ali storitve,
vse od pridobivanja surovin, njegove proizvodnje ter do končne uporabe in morebitne
ponovne uporabe, recikliranja in odstranjevanja (Gao, Liu & Wang, 2014). Ogljični odtis
tako meri vse emisije TGP iz vseh dejavnosti v organizaciji, vključno z energijo, ki se
uporablja v zgradbah, industrijskih procesih ter službenih vozilih. Na ravni države se
ogljični odtis osredotoča na emisije CO2 v celotni državi, ki jih povzročajo celotna poraba
energije in materiala, rastlinstvo, druge oblike ogljika, kot tudi posredne in neposredne
emisije, ki jih povzročajo uvozne in izvozne dejavnosti (Gao idr., 2014).
Grafikon 4: Delež svetovnega ogljičnega odtisa v letu 2013

Vir: Global Footprint Network (2013)

Cilj posameznika in družbe je torej ustvariti čim manjši ogljični odtis. Slovenija je vseskozi
povečevala svoj ogljikov odtis, zadnjih nekaj let pa ga uspešno zmanjšuje in je danes na
nivoju iz leta 1999. Slovenski ogljični odtis je v največji meri sestavljen iz izpustov
ogljikovega dioksida v gozdarstvu, poljedelstvu in paši, še najmanj pa prispevata sektor
ribištva in pozidave območij.
Na mikro ravni je pomembno, da se je posameznik začel zavedati, da lahko spremembe
dosežemo že malimi koraki in da se ni treba kar čez noč odreči svojim navadam. K
spremembam teh navad nas vse bolj usmerja prav civilna družba. K manjšemu ogljičnemu
odtisu pripomoremo že z zmanjšano vsakodnevno uporabo avtomobila, ki jo lahko
nadomestimo z uporabo javnega prevoznega sredstva, souporabo prevoznega sredstva,
kolesa ali lastno hojo. Petnajst tisoč manj prevoženih kilometrov namreč predstavlja kar
eno tono manj izpustov CO2.
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Manjši ogljični odtis v primerjavi s fosilnimi gorivi povzroča tudi električna energija.
Vendar je pri tem pomembno, kakšnega izvora je oziroma kako je bila pridobljena. Med
najbolj čiste seveda spadajo solarna, vetrna in vodna električna energija, medtem ko
energija, pridobljena iz fosilnih goriv (termo in plinske elektrarne), in jedrska energija
povzročata bistveno večji ogljični odtis.
K bistveno nižjemu ogljičnemu odtisu lahko pripomoremo z energetsko varčnim
stanovanjem, ki ima dobro izolacijo in večslojna okna, ki preprečujejo izgubo toplotne
energije. Evropska unija je vodilna pri iskanju naprednih izolacijskih materialov. Ob
menjavi gospodinjskih aparatov, opreme ter sijalk je smiselna investicija v energetsko
varčne aparate in sijalke, ki po porabi električne energije spadajo v energijski razred A+ ali
višje. Smiselno je razmisliti tudi o načinih varčevanja z vodo, uporabi plastike v
gospodinjstvu in zavrženi odpadni hrani. Slednja naj bo plod lastne pridelave ali pridelana
v lokalnem okolju. Hrana, ki ni iz lokalnega okolja, je namreč prav zaradi transporta
obremenjena z velikim ogljičnim odtisom. Posledično je smiselno dajati vse večji poudarek
varčevanju z neobnovljivimi viri energije, zmanjšanju porabe surovin in drugih virov,
varovanju okolja, načrtovanju recikliranja ter skrbi za odpadke in njihovemu upravljanju
(Kunič & Tavzes & Kutnar, 2012, str. 207).
Smiselno bi bilo spremeniti tudi prehranjevalne navade, in sicer v obliki manjše porabe
govejega in ostalega rdečega mesa. Prav govedoreja namreč povzroča največ
toplogrednega plina metana, ki je velik generator globalnega segrevanja. Kmetijstvo in
živinoreja prispevata kar 18 % vseh TGP. Če bi se povsem odpovedali mesu, bi ogljični
odtis zmanjšali za kar 20 %.
Na globalni ravni so k zniževanju ogljičnega odtisa pristopile države z inovativnim
konceptom nizkoogljičnega gospodarstva, mest z nizkimi emisijami ogljika, nizkoogljičnim
življenjem, trgovino z ogljikom, davki na ogljik. Nizkoogljična družba tako postaja
strategija celotnega sveta (Gao idr., 2014). Ogljični odtis v osnovi izhaja iz koncepta
ekološkega odtisa, ki je merilo povpraševanja človeštva v okviru človeškega ekosistema.
Gre torej za standardno merilo povpraševanja po naravnem kapitalu, ki je lahko v
nasprotju z ekološko zmogljivostjo planeta za lastno regeneracijo.
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7 ZAKLJUČEK
Globalno segrevanje je dejstvo, ki se mu ni mogoče izogniti, in odpira spekter ekonomsko
političnih vprašanj ter zadeva svetovno gospodarstvo, civilno družbo, tehnologije, okolje
in ekologijo. Globalno segrevanje, njegove posledice in podnebne spremembe so vzbudili
skrbi civilne družbe in družbenih organizacij, ki so prve začele opozarjati na svetovni
okoljski problem ter se sklicevati na etiko in odgovornost do prihodnih generacij našega
planeta. Civilna družba in družbene organizacije so tiste, ki ob strokovni in politični
javnosti najglasneje opozarjajo na pomen dneva Zemlje, Dneva ekološkega dolga, na
vlogo ogljičnega odtisa in problematiko emisij toplogrednih plinov.
Ob koncu leta 2015 so ravni ogljikovega dioksida v ozračju dosegle najvišje zabeležene
vrednosti, svetovna povprečna temperatura v letu 2017 pa se je približala 1,1 stopinje
Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da se
svet vse hitreje bliža mejni vrednosti 1,5 stopinje Celzija, trend stalnega segrevanja pa ne
kaže nobenih znakov popuščanja. Tako ni presenetljivo, da je bilo v zadnjih dveh
desetletjih kar 18 let najtoplejših, odkar so te začeli beležiti leta 1850.
Med glavne vzroke povečanja izpustov emisij toplogrednih plinov in posledično krepitve
vpliva podnebnih sprememb prištevamo pridobivanje energije iz fosilnih goriv, kot so
premog, nafta in zemeljski plin, krčenje gozdnih površin, vse intenzivnejša živinoreja, ki je
posledica naraščanja svetovnega prebivalstva, preobsežna uporaba mineralnih gnojil v
kmetijstvu, ki vsebujejo dušik, in ter naposled tudi vsi fluorirani plini.
Strokovnjaki nedavnega medvladnega foruma, ki je potekal v letu 2018, so dejali, da ima
človeška civilizacija na razpolago samo še 12 let, da bi lahko preprečili škodljive posledice
človeškega razvoja, ki je vsa ta leta temeljil na uporabi fosilnih goriv. Istočasno so
poudarili pomen razumevanja razlike vpliva zvišanja povprečne svetovne temperature za
1,5 namesto 2 stopinj Celzija na podnebne spremembe in okoljske posledice. Danes se
posledice podnebnih sprememb najintenzivneje kažejo v obliki taljenja večnega
arktičnega ledu, dvigu morske gladine oceanov in morij, v izrednih vremenskih pojavih in
povečani količini padavin, zemeljski eroziji, onesnaženem ozračju s trdimi delci, ekstremni
vročini, tveganjih, povezanih z zdravjem ljudi, izgubi številnih rastlinskih vrst in vrst
vretenčarjev zaradi krčenja njihovega življenjskega prostora, globalnem segrevanju morij,
beljenju in izumiranju koralnih grebenov ter naposled višjih stroških prilagajanj
svetovnega prebivalstva in gospodarstev.
Na mednarodni ravni so države v boju proti podnebnim spremembam organizirane pod
okriljem organizacije Združenih narodov. V letu 1992 je bila na Konferenci Združenih
narodov o okolju in razvoju sprejeta Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi
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podnebja, katere cilj je bil stabilizacija koncentracije toplogrednih vplivov na ravni, ki bi
preprečila nevarno človeško poseganje v podnebni sistem. Na podlagi omenjene Okvirne
konvencije je bil v letu 1997 sprejet Kjotski protokol ter nato v letu 2015 še Pariški
podnebni sporazum. V zadnjem desetletju sta bila podpisana še dva nekoliko manj
odmevna sporazuma, in sicer Načrt za Bali (v letu 2007) in Köbenhavnski sporazum iz leta
2009. S Kjotskim protokolom so bili uvedeni pravno zavezujoči cilji zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov v razvitih državah sveta, ki so posredno priznale, da so odgovorne za
visoko stanje emisij toplogrednih plinov. V nasprotju z Evropsko unijo so imeli glavni
akterji (Združene države Amerike, Kanada in Avstralija) precej odklonilno mnenje do
Kjotskega sporazuma. Ker sporazuma glavne podpisnice niso ratificirale, je hitro postalo
jasno, da bo potreben nov podnebni dogovor. Na začetku 21. stoletja je vodilno vlogo v
boju proti podnebnim spremembam prevzela Evropska unija, sledila sta podpis in
ratifikacija Pariškega podnebnega sporazuma. V letu 2018 je v Južni Koreji potekal
Medvladni forum o podnebnih spremembah, na katerem je bilo obravnavano posebno
poročilo o posledicah globalnega segrevanja za 1,5 stopinje Celzija glede na
predindustrijsko raven.
Na podlagi tega, da podnebne spremembe vse bolj ogrožajo življenjsko okolje,
destabilizirajo družbo in omejujejo nadaljnji vzdržen gospodarski razvoj, je bilo sprejetje
Pariškega podnebnega sporazuma neizogibno dejstvo. Sporazum je začel veljati 4.
novembra 2016, natanko 30 dni po tem, ko je bil izpolnjen predpogoj, ki določa, da mora
sporazum ratificirati 55 držav, ki skupno ustvarijo najmanj 55 % vseh svetovnih emisij
toplogrednih plinov. Glavni cilj sporazuma je omejitev globalnega segrevanja na bistveno
manj od 2 stopinj Celzija glede na predindustrijsko raven, pri čemer so se države zavezale
k petletnemu mehanizmu revizije poročanja uresničevanja zavez. Ob tem so se vlade
držav podpisnic neformalno dogovorile, da si bodo prizadevale, da globalna rast
temperature ne bi presegla 1,5 stopinje Celzija. V okviru sporazuma so se države
pogodbenice dogovorile o cilju, zavezanosti, solidarnosti ter škodi in izgubah, ki bi nastale
kot posledica nedoseganja cilja iz sporazuma. Implementacija in izvedba zavez iz
sporazuma sta bili prepuščeni vsaki državi posebej.
V boju proti podnebnim spremembam je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov,
tj. regij, držav, dežel kot tudi vsakega posameznika. Usklajenega delovanja se dobro
zavedajo predvsem v Evropski uniji, ki je v svetovnem merilu prevzela vodilno vlogo na
področju boja s podnebnimi spremembami in uresničevanja zavez Pariškega podnebnega
sporazuma. Evropska unija v svetovnem merilu ustvari zgolj 10 % vseh emisij toplogrednih
plinov, kar je bistveno manj od Kitajske in Združenih držav Amerike. Prav Evropska unija
pa je dokazala, da se na področju emisij toplogrednih plinov da ukrepati. Od leta 1990 do
leta 2014 so se namreč emisije toplogrednih plinov na območju Evropske unije zmanjšale
za 23 %, na drugi strani pa je bruto domači proizvod navkljub temu zrasel za 46 %.
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Evropska unija si je sama zastavila ostrejše cilje že v okviru Kjotskega sporazuma, kjer se je
zavezala emisije zmanjšati za 8 % (prvotno določen cilj je bil 5-odstotno znižanje emisij v
obdobju 2008–2012).
Evropska unija ima pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev v
boju proti podnebnim spremembam. Med letoma 2014 in 2020 je Evropska unija določila
porabiti od enega do pet evrov, kar znaša približno 212 milijard evrov za ukrepe, vezane
na podnebne spremembe, oziroma 20 % proračuna Evropske unije. Za dosego zastavljenih
ciljev do leta 2030 pa bo vsako leto po letu 2021 namenila kar 1.115 milijard evrov, in
sicer za ukrepe v prometnem, stanovanjskem, storitvenem sektorju, v proizvodnji in
sektorju industrije.
Evropska unija je sistemsko pristopila k boju proti podnebnim spremembam. Da bi
Evropska unija in njene države članice dosegle zaveze iz Pariškega podnebnega
sporazuma, so bile v okviru podnebne politike Evropske unije oblikovane tri skupine ciljev,
in sicer: cilji do leta 2020 (20-odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov glede na leto
1990, 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov ter 20-odstotno povečanje
energetske učinkovitosti), cilji do leta 2030 (40-odstotno znižanje emisij toplogrednih
plinov glede na leto 1990, 27-odstotni delež energije iz obnovljivih virov ter 27-odstotno
povečanje energetske učinkovitosti) ter dolgoročni cilji do leta 2050 (znižanje emisij
toplogrednih plinov za 80–95 % glede na ravni iz leta 1990 ter prehod na nizkoogljično
družbo).
Uresničitev zavez iz Pariškega podnebnega sporazuma in učinkovitega boja proti
globalnemu segrevanju ter podnebnim spremembam ni brez svetovnih velesil, zato so oči
mednarodne javnosti upravičeno uprte v največje svetovne onesnaževalke. Posledično je
toliko bolj zbodla namera odstopa Združenih držav Amerike od Pariškega podnebnega
sporazuma in pretresla tako politično kot tudi strokovno javnost. Zaradi namere odstopa
od podnebnega sporazuma je bila ogrožena pravna veljavnost sporazuma, saj je
določeno, da ga mora ratificirati vsaj 55 držav, ki prispevajo vsaj 55 % vseh svetovnih
emisij toplogrednih plinov. Združene države Amerike so drugi največji svetovni
onesnaževalec, saj ustvarijo približno 15 % vseh emisij toplogrednih plinov.
A kljub vsemu vsaj za zdaj obstoj Pariškega podnebnega sporazuma tudi brez Združenih
držav Amerike ni ogrožen. Do konca junija leta 2017 je namreč Pariški podnebni sporazum
ratificiralo 147 držav (brez ZDA), ki skupaj ustvarijo 66 % vseh svetovnih emisij
toplogrednih plinov. Prav tako odstop od sporazuma nima pravnega učinka z danes na
jutri. V skladu s pravili namreč lahko Združene države Amerike najhitreje odstopijo od
sporazuma 4. novembra 2020, kar je natanko štiri leta po začetku veljavnosti sporazuma v
Združenih narodih. Datum možnega odstopa pa je povsem naključno natanko en dan po
rednih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike leta 2020, kar pomeni, da je
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odstop od sporazuma v veliki meri pogojen tudi z naslednjo predsedniško administracijo v
Beli hiši. Vse dokler pa do dejanskega odstopa od sporazuma ne bo prišlo, so Združene
države Amerike dolžne ohranjati vse svoje obveznosti v skladu s sporazumom.
Evropska unija se je zavezala k uresničevanju in doseganju zastavljenih ciljev tudi po
nameri Združenih držav Amerike, da te odstopijo od podnebnega sporazuma. Nadaljnja
prizadevanja k uresničevanju zavez so odločno podprle praktično vse preostale svetovne
velesile, glavne proizvajalke emisij toplogrednih plinov. Voditelji držav G7 (brez ZDA) so
namreč v svet poslali jasno sporočilo o zavezanosti k hitremu izvajanju dogovora. Da je
skrajni čas za ukrepanje in da svet nima druge poti, kot da sledi zavezam iz Pariškega
podnebnega sporazuma, je bilo tudi jasno sporočilo zadnjega medvladnega foruma o
podnebnih spremembah.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
BDP
COP
ECOFIN
EK
EP
ESD
ESF
ETS
EU
IET
OECD
OP TGP
OZN
SVRS
TGP
UNCED
UNFCCC
ZDA
ZN

Bruto domači proizvod
Conference of the Parties
Economic and Financial Affairs Council
Evropska komisija
Evropski parlament
Effort Sharing Decision
Effort Sharing Regulation
Emissions Trading System
Evropska unija
International Emissions Trading
Organisation for Economic Co-operation and Development
Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
Organizacija združenih narodov
Služba vlade Republike Slovenije
Toplogredni plin
United Nations Conference on Environment and Development
United Nations Framework Convention on Climate Change
Združene države Amerike
Združeni narodi
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