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POVZETEK
Podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek s svojim nepremišljenim in brezobzirnim
ravnanjem do okolja, so vse bolj opazne in težko se bo ubraniti pred njimi. Več kot dve
desetletji je minilo, odkar smo spoznali, da moramo nujno sprejeti ukrepe za
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Morda lovimo zadnji vlak in je še
čas, da rešimo planet pred katastrofalnimi posledicami človekovega vpliva na podnebje.
Prvi korak medvladnih prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam je bil narejen
leta 1992, ko je bila sprejeta Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi
podnebja, katere namen je ublažitev posledic podnebnih sprememb na svetovni ravni. Ker
konvencija ni predvidevala konkretnih ciljev in ukrepov za zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov, je bil po več kot dveh letih nadaljnjih pogajanj leta 1997 sprejet
Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja. V letih od
2008 do 2012 je določal zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov za 5 % glede na raven
iz leta 1990. Opredelil je tri prožne mehanizme, s katerimi lahko države, ki so ga podpisale
in ratificirale, na stroškovno učinkovit način izpolnijo obveznosti zmanjšanja izpustov
toplogrednih plinov. Poleg skupnega izvajanja in mehanizma čistega razvoja je
najpomembnejše trgovanje z izpusti toplogrednih plinov. Evropska unija je vodilna na
svetu v boju proti podnebnim spremembam. Z Direktivo 2003/87/ES Evropskega
parlamenta in Sveta, sprejeto leta 2003, je bil leta 2005 vzpostavljen evropski trgovalni
sistem z emisijami toplogrednih plinov, ki je prvi mednarodni sistem za trgovanje z
emisijami CO2, v katerega je vključenih okoli 12.000 naprav v 30 državah. Namen je bil do
leta 2012 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 8 % glede na izhodiščno leto 1990. Ker
so prizadevanja Evropske unije za zmanjševanje emisij vedno večja, ta zaostruje ukrepe
in postavlja višje cilje. S spremembami in dopolnitvami Direktive 2003/87/ES z direktivami
2004/101/ES, 2008/101/ES in 2009/29/ES je vključila v sistem trgovanja več naprav in
drugih dejavnosti, da bi do leta 2020 dosegli zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za
vsaj 20 % in do leta 2050 za vsaj 50 % glede na raven iz leta 1990 ter povečanje
energetske učinkovitosti za 20 % in deleža energije iz obnovljivih virov na 20 % skupne
porabe do leta 2020. Direktive so naslovljene na države članice, te pa so jih morale
prenesti v svoj pravni red in se z njimi zavezati k uresničevanju skupnih ciljev.
Ključne besede: Evropska unija, pravna ureditev, podnebne spremembe, toplogredni
plini, emisije, Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, Kjotski
protokol, direktive Evropskega parlamenta in Sveta, kjotski mehanizmi, trgovanje z
emisijami, evropski trgovalni sistem, emisijski kuponi.

v

SUMMARY
LEGAL REGULATION OF CO2 EMISSIONS TRADING IN THE EUROPEAN
UNION
Man-made climate change caused by our inconsiderate and unscrupulous attitude towards
the environment is becoming exceedingly evident and will be difficult to combat. More
than two decades have passed since we realized that adopting measures to reduce
greenhouse gas emissions was mandatory. This might be our last chance and there might
still be time to save our planet and avoid the catastrophic consequences of man's impact
on the climate. The first step of intergovernmental efforts to combat climate change was
taken in 1992 with the adoption of the United Nations Framework Convention on Climate
Change, with the aim to mitigate the effect of climate change on a global level. As the
Convention did not outline concrete targets and measures to reduce greenhouse gas
emissions, the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate
Change was adopted in 1997, following two years of further negotiations. The Kyoto
protocol sets the target of reducing greenhouse gas emissions by 5% below the 1990
level in the period from 2008 to 2012. It defines three flexible mechanisms used by the
countries that have signed and ratified the Protocol to meet their obligation to reduce
greenhouse gas emissions in a cost-efficient manner. Besides joint implementation and
the clean development mechanism, greenhouse gas emissions trading is the most
important mechanism. The European Union is the global leader in the combat against
climate change. The European Parliament and Council Directive 2003/87/EC, adopted in
2003, establishes a European greenhouse gas emissions trading system by 2005, which is
the first international CO2 emissions trading system, involving around 12.000 devices in 30
countries. The aim is to reduce greenhouse gas emissions by 8% below the 1990 level by
the year 2012. Increased efforts of the European Union to reduce emissions involve
stricter measures and higher targets. With the amendments and additions to Directive
2003/87/EC, contained in Directives 2004/101/EC, 2008/101/EC, and 2009/29/EC, more
devices and other activities have been included in the trading system that aim to reduce
greenhouse gas emissions by at least 20% by 2020, and by at least 50% by 2050,
compared to the 1990 level, as well as to achieve a 20% increase in energy efficiency and
to increase the share of energy from renewable sources to 20% of the total consumption
by 2020. The directives are addressed to member countries that had to transpose them
into their national legislation, thus undertaking to achieve common targets.
Keywords: European Union, legislation, climate change, greenhouse gases, emissions,
United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, European
Parliament and Council directives, Kyoto mechanisms, emissions trading, European
trading system, emission credits.
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1

UVOD

Podnebne spremembe so v zadnjih desetletjih velik problem sodobnega sveta in vedno
bolj zanimiva in aktualna tema. Industrializacija in vedno večji transport sta močno
povečala izpuste toplogrednih plinov, zlasti ogljikovega dioksida, ki so vzrok za segrevanje
ozračja in s tem povezanih podnebnih sprememb. Zaradi vse bolj trdnih dokazov, da se
podnebje s človekovim vplivom pospešeno spreminja, in strahu pred katastrofalnimi
posledicami podnebnih sprememb so številne mednarodne organizacije in države začele z
ukrepi za reševanje. S sprejemanjem protokolov, sporazumov in direktiv se borijo za
zmanjšanje ali vsaj omejitev izpustov toplogrednih plinov. V Evropski uniji se je v zadnjem
desetletju pojavilo trgovanje z izpusti, ki naj bi največje onesnaževalce spodbudilo k
zmanjševanju izpustov in postopoma učinkovito zmanjšalo koncentracijo nevarnih
toplogrednih plinov v ozračju.
V svojem diplomskem delu sem se osredotočil na trgovanje z najbolj razširjenim
toplogrednim plinom, ogljikovim dioksidom, ki je zaradi svoje razširjenosti tudi najbolj
nevaren za podnebje. Evropska unija se v primerjavi z drugimi industrializiranimi državami
sveta najbolj zavzema za čisto okolje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in kvalitetno in
zdravo življenje prebivalstva v prihodnosti, zato sem v diplomskem delu predstavil pravno
ureditev trgovanja z izpusti ogljikovega dioksida v Evropski uniji, ki je temelj boja proti
podnebnim spremembam.
Najprej sem naštel nekaj dejstev o podnebnih spremembah, ki se ponekod že pojavljajo in
se bomo morali nanje prilagoditi. To so višje globalne temperature, taljenje ledenikov,
dvig morske gladine in ekstremni vremenski pojavi. Zaskrbljujoče so tudi napovedi
posledic globalnega segrevanja v prihodnosti, če ne bomo hitro in učinkovito ukrepali.
V nadaljevanju sem predstavil prvi korak pri reševanju našega planeta pred podnebnimi
spremembami, Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja, katere cilj
je doseči ustalitev koncentracije toplogrednih plinov. Kasneje je bil h konvenciji sprejet
Kjotski protokol, ki prvi omenja mehanizme za dosego teh ciljev na stroškovno in
ekonomsko učinkovit način. Med njimi je tudi trgovanje z izpusti toplogrednih plinov.
Konvencija in protokol sta izhodišči za direktive, ki jih je sprejela Evropska unija in so jih
morale države članice prenesti v svoj nacionalni pravni red. Opisal sem pet direktiv, od
katerih je najpomembnejša Direktiva 2003/87/ES, ki konkretno določa trgovanje z izpusti
toplogrednih plinov v Evropski uniji in količine zmanjšanja emisij v določenih obdobjih.
Kasneje so bile z novimi direktivami narejene spremembe in dopolnitve te direktive, ki
sem jih prav tako predstavil v nadaljevanju. Na koncu sem omenil še postopke in pravne
akte, s katerimi je Slovenija določila Evropske unije prenesla v svoj pravni red.
Pri izdelavi diplomskega dela sem analiziral pravne akte, ki urejajo področje trgovanja z
izpusti toplogrednih plinov. Na spletu sem poiskal številne članke, iz katerih sem skušal
ugotoviti dejansko stanje podnebnih sprememb in kako uspešni smo pri uresničevanju
ciljev, ki jih določajo pravni akti, katerim smo zavezani.
1

2
2.1

PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PODNEBJA
VZROKI IN POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB

Podnebje na Zemlji se je skozi tisočletja spreminjalo in to je povsem naraven pojav. V
zadnjem času znanstveniki ugotavljajo, da so temperature na Zemlji v zadnjih nekaj
desetletjih naraščale bolj, kot je to značilno za naravne podnebne cikle, zato se o
podnebnih spremembah vedno več govori kot o posledici človekovega onesnaževanja
ozračja s toplogrednimi plini. Povprečna temperatura se je od leta 1850 v Evropi zvišala za
1 °C, na svetovni ravni pa za 0,8 °C. Znanstveniki napovedujejo, da bi zvišanje povprečne
temperature za dodatne 1,2 °C povzročilo katastrofalne posledice za podnebje in
prebivalstvo, zato si prizadevamo, da povišanje temperature ne preseže ravni iz
predindustrijske dobe za več kot 2 °C. Brez ukrepov za zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov se bomo takemu povišanju temperature približali zelo kmalu, saj naj bi
se po pričakovanjih Medvladnega foruma za podnebne spremembe1 temperature do leta
2100 povišale še za 1,8 do 4,0 °C, morda celo za 6,4 °C. (Evropska komisija, 2008, str.
3). Glavni vzrok je sežiganje fosilnih goriv v industriji in transportu, ki sproščajo CO2 in
povečujejo njegovo koncentracijo, to pa povzroča povečan učinek tople grede, saj
zadržuje toplotno sevanje v ozračju. Ogljikovemu dioksidu znanstveniki pripisujejo 63,5 %
sevalnega prispevka, v zadnjem desetletju pa kar 85 %. V svetovnem merilu je bila leta
2008 koncentracija CO2 385,2 ppm s stopnjo letne rasti 2,0 ppm, medtem ko je bila v
obdobju 10.000 let pred industrijsko revolucijo njegova koncentracija relativno stalna, in
sicer 288 ppm.
Slika 1: Opazovana sprememba temperature po Evropi v obdobju 1976  2006

Vir: Evropska agencija za okolje (2012)
1

Medvladni forum za podnebne spremembe (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)
je vodilno svetovno telo za oceno podnebnih sprememb, ki sta ga leta 1989 ustanovila Program
Združenih narodov za okolje (United Nations Environment Programme - UNEP) in Svetovna
meteorološka organizacija (World Meteorological Organization - WMO) z nalogo zagotavljanja
jasnih znanstvenih pogledov na podnebne spremembe in njihove možne družbeno-gospodarske
posledice. (Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe, 2012).

2

Slika 2: Povečanje koncentracije CO2 v obdobju 1985  2005

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (2012)

»Med letoma 1970 in 2004 so se emisije toplogrednih plinov po vsem svetu zvišale za 70
%. V sektorju oskrbe z energijo so se zvišale za 145 %. V prometu je zvišanje znašalo
120 %, v industriji pa 65 %.« (Evropska komisija, 2008, str. 7). Povečanje koncentracije
CO2 v ozračju in povišanje temperature povzročata tudi številne druge težave. Pri količini
padavin meteorologi beležijo odklone od dolgoletnega povprečja v različnih letnih časih in
regijah. MMC RTV SLO je poročal, da je bilo v Sloveniji v letu 2012 približno za četrtino
manj padavin v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. Posledica pomanjkanja padavin je
velika požarna ogroženost in številni požari v naravi. Prav tako je zaradi pomanjkanja
pitne vode ogroženo prebivalstvo, zaradi suše pa imajo težave v kmetijstvu in pri
proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah. Portal Planet Siol.net je poročal, da so v
letu 2012 slovenske hidroelektrarne proizvedle veliko manj od načrtovane proizvodnje.
»Vse hidroelektrarne skupine HSE so v obdobju od 1. januarja letos pa do 20. avgusta
proizvedle 1727 gigavatnih ur električne energije, kar je slabih 400 gigavatnih ur manj kot
lani v enakem obdobju. Skupno so v tem obdobju dosegle 83 odstotkov načrtovane
proizvodnje.« (Planet Siol.net, 2012). V istem članku poročajo tudi, da se je vodnatost
reke Save med letoma 1980 in 2010 glede na obdobje med letoma 1970 in 2000
zmanjšala za skoraj 7 %, v letu 2012 pa dosegla le 57 % povprečja, po koncesijski
pogodbi predvidenega za izkoriščanje vodnega potenciala. Izpad proizvodnje v
hidroelektrarnah nadomeščajo s povečano proizvodnjo v termoelektrarnah, ki so zaradi
sežiganja fosilnih goriv velik proizvajalec toplogrednega plina CO 2, njihovo obratovanje pa
ne prispeva k preprečevanju podnebnih sprememb. V nekaterih delih sveta, kjer pogoste
in obilne padavine sicer niso značilne, se istočasno soočajo s prevelikimi količinami
padavin in poplavami ter drugimi posledicami podnebnih sprememb. »Britanska družba
Maplecroft, ki se ukvarja z analizami tveganja, je objavila seznam držav, za katere
3

ocenjuje, da jih bodo podnebne spremembe najbolj prizadele. Maplecroftov indeks
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb je sestavljen iz več elementov, ki se nanašajo na
ekstremne vremenske pojave, kot so na primer suša, cikloni, požari v naravi, dvigovanje
morske gladine in obilne nevihtne padavine, ki jim sledijo poplave in izgube pridelka. V
analizi so upoštevali tudi faktor pripravljenosti posameznih držav, da se spopadejo z vplivi
podnebnih sprememb, kar je v veliki meri odvisno od finančne stabilnosti posameznih
držav.« (Dnevnik, 2011). Na spletni strani Dela so na podlagi te analize zapisali, da so
najbolj ogrožene tiste države, ki v zrak spuščajo najmanj toplogrednih plinov in so čedalje
bolj izpostavljene posledicam podnebnih sprememb. Med njimi so afriške in južnoazijske
države v razvoju, ki se zaradi revščine in prehitre rasti prebivalstva vse težje spopadajo s
podnebnimi spremembami. Najmanj ogrožene naj bi bile države Severne in Srednje
Evrope.
Višja temperatura ozračja povzroča taljenje ledenikov in ledenih ploskev, ki pokrivajo velik
del oceanov in morij. Mediji poročajo, da se je led v Arktičnem oceanu med poletjem leta
2012 stopil na rekordno nizko raven. »Arktični led se je stopil na območje 4,09 milijona
kvadratnih kilometrov. S tem je porušen rekord iz leta 2007, ko je površina ledu znašala
4,17 milijona kvadratnih kilometrov.« (Večer.com, 2012). Raziskovalci zaradi tega
dogodka napovedujejo velike posledice za svetovno podnebje, taljenje ledu pa povezujejo
z večjo verjetnostjo ekstremnih vremenskih pojavov kot so suša, poplave in vročinski vali,
saj je arktični led pomemben dejavnik pri oblikovanju podnebja. Tako lahko zaradi
rekordno hitrega taljenja arktičnega ledu Evropi grozi ekstremna zima. Pri Delu so zapisali,
da zaradi taljenja ledenikov Evropi grozi tudi pomanjkanje vode. Ledeniki imajo namreč
sposobnost shranjevanja vode v zimskih mesecih, ko je ne potrebujemo, in njenega
oddajanja v poletnih mesecih, ko je zaradi manjše količine padavin primanjkuje.
Slika 3: Obseg arktičnega ledu septembra 2012 v primerjavi s povprečnim minimalnim
obsegom v zadnjih 30 letih

Vir: NASA, Goddard Scientific Visualization Studio (2012)

Zaradi taljenja ledu se bomo morali soočiti s še enim problemom, dvigom morske gladine.
Medvladni forum za podnebne spremembe ocenjuje, da naj bi se od leta 1990 do 2090
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gladina morja dvignila za 18 do 59 centimetrov, nekateri znanstveniki pa, upoštevajoč
taljenje ledenikov in ledu tudi na polih, napovedujejo dvig morske gladine za vsaj en
meter, še bolj verjetno kar za dva. Od leta 1900 se je morska gladina dvignila že za 18
centimetrov, zaradi globalnega segrevanja pa se dviganje morske gladine pospešuje. V
svetovnem merilu se že sedaj dvigne za 3,5 milimetra letno. Zaradi tega pojava bodo v
nevarnosti številna obalna območja, kjer živi desetina svetovnega prebivalstva. Grozi jim,
da jih bo zalila voda, če ne bodo vložili veliko denarja v nasipe za zaščito pred posledicami
dviganja morske gladine.
Slika 4: Dvig morske gladine (mm/leto) v Evropi v obdobju oktober 1992  maj 2007

Vir: Evropska agencija za okolje (2012)

Posledicam podnebnih sprememb ni videti konca. Poleg zgoraj naštetih težav se bo še
večji delež svetovnega prebivalstva soočal s pomanjkanjem pitne vode in lakoto. Vode že
primanjkuje v številnih regijah sveta, saj je skoraj petina svetovnega prebivalstva, 1,2
milijarde ljudi, brez čiste pitne vode. Če se svetovne temperature povišajo še za samo 2,5
°C nad temperaturo pred industrijsko dobo, bi ta številka lahko narasla na kar 2,4 do 3,1
milijarde ljudi. Prav tako bi se nevarnost lakote razširila med dodatnih 50 milijonov ljudi,
poleg 850 milijonov, ki že zdaj živijo v stalnem pomanjkanju hrane. Zaradi ugodnih
življenjskih pogojev za prekomerno razmnoževanje nekaterih vrst mrčesa in škodljivcev, ki
prenašajo številne bolezni, bi bilo ogroženo zdravje milijonov ljudi po vsem svetu. K večji
smrtnosti bi pripomogli tudi vse bolj pogosti vročinski valovi, posledice podnebnih
sprememb pa bi občutile tudi živali in rastline, saj ne bodo sposobne preživeti v okolju s
spremenjenimi temperaturami. Veliko vrst bi zaradi tega lahko izumrlo.

5

2.2

REŠEVANJE PODNEBNIH SPREMEMB

Pri reševanju podnebnih sprememb moramo nujno hitro in učinkovito ukrepati. Da bi
preprečili podnebne spremembe ali vsaj omilili posledice, je potrebno zmanjšati izpuste
toplogrednih plinov, zlasti CO2. Uporabo fosilnih goriv  nafte, plina in premoga kot virov
energije je potrebno nadzorovati in jih postopoma nadomestiti z obnovljivimi viri 
sončno, vodno, vetrno, geotermalno energijo in biomaso. Nekatere posledice žal že
občutimo in se bomo morali nanje prilagoditi. Spodbujati je potrebno razvoj novih
tehnologij in postopkov za nadomestitev starih, s katerimi smo v zadnjih desetletjih
brezobzirno onesnaževali ozračje s toplogrednimi plini in pripomogli k pospešenemu
spreminjanju podnebja. Reševanje podnebnih sprememb predstavlja tudi razvojni izziv in
tako bomo s spreminjanjem navad in razmišljanja lahko dosegli visok tehnološki ter
gospodarski napredek. Sproščanje toplogrednih plinov v ozračje pa ni edini vzrok za
podnebne spremembe. Ustaviti je potrebno krčenje gozdov, saj gozdovi med rastjo
vsrkavajo ogljikov dioksid in znižujejo njegovo koncentracijo v ozračju. Pomembno je tudi
ravnanje z odpadki, saj njihovo odlaganje in sežiganje na odlagališčih sprošča nevarne
toplogredne pline. Ljudi je potrebno ozaveščati in spodbujati k premišljenemu ravnanju z
odpadki in recikliranju. Da bomo hitro in čim bolj učinkovito prišli do rešitev in dosegli cilje
za zaustavitev globalnega segrevanja in podnebnih sprememb, je potrebno aktivno
mednarodno sodelovanje.
Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah (The United Nations
Framework Convention on Climate Change  UNFCCC), ki je bila sprejeta leta 1992, je
temelj boja proti podnebnim spremembam in predstavlja splošen okvir medvladnih
ukrepov na področju reševanja problemov podnebnih sprememb. Njen glavni cilj je
ustalitev koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki bo preprečevala vpliv
človeka na podnebje. Obveze, ki jih je nalagala Okvirna konvencija Združenih narodov o
podnebnih spremembah za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, niso bile zadostne za
omilitev podnebnih sprememb, zato so se države podpisnice odločile za oblikovanje
strožjih zahtev. Sprejet je bil Kjotski protokol, ki je industrializiranim državam v prvem
ciljnem obdobju, med letoma 2008 in 2012, nalagal zmanjšanje izpustov šestih
toplogrednih plinov za 5 % glede na raven iz leta 1990. Evropska unija je na mednarodni
ravni vodilna v boju proti podnebnim spremembam, saj se je z omejitvijo izpustov
toplogrednih plinov začela ukvarjati že zelo zgodaj, ko je leta 1991 izdala strategijo za
omejevanje izpustov CO2 in izboljšanje energetske učinkovitosti. Za izpolnjevanje zahtev
Kjotskega protokola je že pred njegovo ratifikacijo leta 2000 pripravila Evropski program o
podnebnih spremembah (European Climate Change Programme – ECCP), ki predlaga
stroškovno učinkovite ukrepe za zmanjševanje izpustov, vključno z Evropskim sistemom
trgovanja z emisijami toplogrednih plinov (European Union Greenhouse Gas Emission
Trading System – EU ETS). Z ratifikacijo Kjotskega protokola leta 2002 se je Evropska
unija zavezala, da bo zmanjšala izpuste toplogrednih plinov v prvem ciljnem obdobju za 8
% glede na raven iz leta 1990. Ukrepi ECCP so usmerjeni tudi k energetski učinkovitosti
stavb, učinkoviti porabi goriva v avtomobilih, povečanju rabe obnovljivih virov energije in
zmanjšanju izpustov metana na odlagališčih smeti.
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Leta 2008 je Evropska unija sprejela nov sveženj ukrepov za prehod v visoko energetsko
učinkovito in nizkoogljično gospodarstvo, Podnebno-energetski paket EU (20/20/20 do
2020), s katerim želi do leta 2020 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za vsaj 20 %
glede na raven iz leta 1990, povečati energetsko učinkovitost za 20 % in povečati delež
energije iz obnovljivih virov na 20 % skupne porabe. Kasneje naj bi se zmanjševanje
izpustov toplogrednih plinov stopnjevalo do 30 %, tako da bi povečanje globalne
povprečne temperature omejili na največ 2 °C nad ravnjo iz obdobja pred industrializacijo,
s čimer bi preprečili najhujše posledice globalnega segrevanja. Evropska unija je na
podlagi svojih prizadevanj, da bi prevzela vodilno vlogo v mednarodnih pogajanjih o
ukrepih proti podnebnim spremembam, leta 2009 pričela z usklajevanjem predloga
novega globalnega sporazuma, ki bo nadomestil Kjotski protokol. »Predlogi vključujejo
povečanje zneska denarja, vloženega v nizkoogljični razvoj, inovativne vire mednarodnega
financiranja, mednarodni trg z ogljikom do leta 2015 in ukrepe za pomoč državam pri
prilagajanju na podnebne spremembe, s ciljem stabiliziranja emisij toplogrednih plinov do
leta 2020, nato pa do leta 2050 znižanje najmanj za polovico v primerjavi z ravnjo iz leta
1990. Končni cilj predloga pa je globalno segrevanje omejiti pod 2 °C.« (Urad Vlade
Republike Slovenije za komuniciranje, 2012).
V letu 2011 je Evropska komisija predstavila še bolj optimističen Načrt za prehod na
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, Evropski kažipot do
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050, na podlagi katerega bi do leta 2050 zmanjšali
izpuste toplogrednih plinov za 80 do 95 % glede na raven iz leta 1990.
Slika 5: Predvidena pot do znižanja emisij za 80 % do leta 2050 po Načrtu za prehod
na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (2011)
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3

OKVIRNA KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O
SPREMEMBI PODNEBJA

Zaradi vse bolj opaznih in grozečih podnebnih sprememb je leta 1989 z delom začel
Medvladni forum za podnebne spremembe. Na podlagi njegovih priporočil je bila 9. maja
1992 v New Yorku v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem
jeziku sprejeta Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (The United
Nations Framework Convention on Climate Change  UNFCCC). Podpisana je bila na
Konferenci Združenih narodov2 o okolju in razvoju (The United Nations Conference on
Environment and Development – UNCED), ki je potekala od 3. do 14. junija 1992 v Riu de
Janeiru v Braziliji.
Slika 6: Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju (UNCED)

Vir: United Nations Treaty Collection (2012)

Konvencija je globalni mehanizem, katerega namen je ublažitev posledic podnebnih
sprememb na svetovni ravni. »Končni cilj te konvencije in vseh z njo povezanih pravnih
instrumentov, ki jih lahko sprejme Konferenca pogodbenic 3, je v skladu z njenimi določili
doseči ustalitev koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, ki bo
preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. Ta raven naj bi bila
2

Organizacija združenih narodov, krajše Združeni narodi, s kratico OZN ali ZN, je mednarodna
organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Ustanovljena je bila 26. oktobra 1945 v San
Franciscu (ZDA). Predhodno se je imenovala Društvo narodov ali Liga narodov. Slovenija je postala
njena članica 22. maja 1992. (Wikipedia, 2012).
3
Konferenca pogodbenic je bila ustanovljena kot najvišje telo Okvirne konvencije Združenih
narodov o spremembi podnebja, ki redno pregleduje njeno izvajanje in vseh z njo povezanih
pravnih instrumentov, ki jih sama lahko sprejme, in v okviru svojih pooblastil sprejema odločitve, ki
so potrebne za učinkovito izvajanje konvencije. (Ur. list RS, št. 59/1995, 7. člen).
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dosežena v takšnem časovnem obdobju, ki ekosistemom dovoljuje naravno prilagoditev
spremembi podnebja, ki zagotavlja, da ne bo ogroženo pridobivanje hrane, in ki omogoča
trajnostni gospodarski razvoj.« (Ur. list RS, št. 59/1995, 2. člen).
»Tehnično gledano je Konvencija kratka, saj jo sestavlja samo šestindvajset členov.
Pomembna je preambula, v kateri države pogodbenice navajajo ugotovitve in razloge,
zaradi katerih so se zavezale k podpisu Konvencije. Gre za skupno izjavo, s poudarkom na
dejstvu, da je podnebni sistem skupen vir človeštva, na katerega stabilnost vplivajo
industrijski in drugi viri izpustov toplogrednih plinov.« (Klun, Kuhelj, Slabe-Erker, 2011,
str. 97).
Pogodbenice Konvencije se morajo pri doseganju cilja ravnati po načelih, ki jih opredeljuje
3. člen. S podpisom Konvencije so zavezane k varovanju podnebnega sistema v dobro
vseh generacij človeštva, ki temelji na pravičnosti in je v skladu z njihovimi skupnimi,
vendar različnimi odgovornostmi in zmožnostmi. Sprejeti morajo ukrepe za preprečitev ali
zmanjšanje vzrokov za spremembe podnebja in ublažitev njenih škodljivih učinkov. Ti
ukrepi morajo biti stroškovno učinkoviti, tako da se globalne koristi zagotovijo ob najnižjih
možnih stroških. Ukrepi in politike morajo biti vključene v državne razvojne programe, pri
tem pa se mora upoštevati gospodarski razvoj v vseh pogodbenicah, ki je nujen za
sprejem ukrepov, ki se nanašajo na spremembo podnebja, zlasti v državah v razvoju.
Pogodbenicam so v 4. členu Konvencije naložene številne obveznosti. Države podpisnice
se letno sestajajo na srečanju pogodbenic (Conference of the Parties  COP). V skladu s
Konvencijo morajo spremljati in poročati o izpustih toplogrednih plinov, nacionalnih
politikah in najboljših praksah, uvajati nacionalne strategije za boj proti izpustom
toplogrednih plinov in za prilagajanje pričakovanim učinkom, kar vključuje zagotavljanje
finančne in tehnološke pomoči državam v razvoju pri njihovem boju s podnebnimi
spremembami, ter sodelovati pri pripravi na prilagoditev učinkom podnebnih sprememb.
Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja je bila na voljo za podpis
državam članicam Združenih narodov v Riu de Janeiru med Konferenco Združenih narodov
o okolju in razvoju in kasneje na sedežu Združenih narodov v New Yorku od 20. junija
1992 do 19. junija 1993, kjer jo je podpisalo 154 držav. Evropska skupnost je Konvencijo
ratificirala s sklepom 94/69/ES 15. decembra 1993. V veljavo je stopila 21. marca 1994.
Ima skoraj univerzalno članstvo, saj jo je do maja 2011 ratificiralo že 194 držav. Slovenija
jo je ratificirala leta 1995 z Zakonom o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o
spremembi podnebja (Ur. list RS, št. 59/1995). Za izvajanje Konvencije v Sloveniji skrbi
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z ostalimi ministrstvi.
Status okvirne konvencije pomeni, da ji lahko dodajajo protokole, ki določajo cilje in
posamezne ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Tako je bil na tretjem
zasedanju Konference pogodbenic leta 1997 sprejet Kjotski protokol k Okvirni konvenciji
Združenih narodov o spremembi podnebja.
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4

KJOTSKI PROTOKOL

Na prvem zasedanju Konference pogodbenic leta 1995 v Berlinu so se pogodbenice
odločile za nova pogajanja za določitev strožjih in bolj natančnih zavez za države
podpisnice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, saj ta ne
predvideva konkretnih ciljev za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Po več kot
dveh letih pogajanj je bil na tretjem zasedanju Konference pogodbenic, 11. decembra
1997, v Kyotu na Japonskem sprejet Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih
narodov o spremembi podnebja. Evropska skupnost je protokol podpisala 29. aprila 1998
in ga po odobritvi z Odločbo 2002/358/ES4 ratificirala 31. maja 2002. Slovenija ga je
podpisala oktobra 1998 in ga julija 2002 ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Kjotskega
protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (MKPOKSP).
Ratificirale so ga še številne industrializirane države in države v razvoju. Da pa bi postal
pravno zavezujoč, ga je moralo ratificirati vsaj 55 držav, ki so skupaj predstavljale 55 %
izpustov toplogrednih plinov razvitih držav v letu 1990. Pogoj za njegovo veljavnost je bila
ratifikacija Rusije. Po večletnem prizadevanju Evropske skupnosti in nekaterih drugih
držav je Rusija novembra 2004 protokol ratificirala. Veljati je začel 16. februarja 2005.
Kljub pomembnosti protokola za zmanjševanje posledic izpustov toplogrednih plinov pa ga
mnoge industrijske države, na primer ZDA, niso pripravljene ratificirati, saj naj bi njegovo
uresničevanje ogrozilo gospodarstvo. Prav ZDA pa so odgovorne za kar četrtino svetovnih
izpustov toplogrednih plinov.

4.1

VSEBINA KJOTSKEGA PROTOKOLA

»Kjotski protokol predstavlja majhen, a izredno pomemben prvi korak na poti k reševanju
problematike podnebnih sprememb, ki so ena največjih groženj človeštvu v sedanjem
času.« (Delo, 2005). Sestavljen je iz 28 členov ter prilog A in B. Pomemben je 3. člen, ki
določa količino zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in roke: »Pogodbenice iz Aneksa I
posamič ali skupaj zagotovijo, da njihove skupne antropogene emisije ekvivalenta CO 2
toplogrednih plinov iz Priloge A ne presegajo dodeljenih količin, izračunanih v skladu z
njihovo obveznostjo za količinsko omejevanje in zmanjševanje emisij iz Priloge B in v
skladu z določbami tega člena, da bi v ciljnem obdobju od leta 2008 do leta 2012
zmanjšale skupne emisije teh plinov za najmanj 5 % glede na raven iz leta 1990.«
(Kjotski protokol, 1998, 3. člen). V 2. členu od pogodbenic zahteva, da glede na razmere
v državi pripravijo in izvajajo nove usmeritve in ukrepe za spodbujanje trajnostnega
razvoja pri izpolnjevanju obveznosti za količinsko omejevanje in zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov. Ukrepi za uresničevanje ciljev so povečanje energetske učinkovitosti v
gospodarstvu, varstvo in povečanje ponorov in zbiralnikov toplogrednih plinov,
spodbujanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, pogozdovanje, spodbujanje
sonaravnih oblik kmetovanja, uporaba obnovljivih virov energije, raziskave in razvoj … V
4

Odločba 2002/358/ES – Odločba Sveta z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k
Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in
skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti.
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Prilogi A obravnava emisije šestih toplogrednih plinov, ki so največji onesnaževalci ozračja
ter povzročajo nevarnost globalnega segrevanja in podnebnih sprememb: ogljikov dioksid
(CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani
ogljikovodiki (PFC) ter žveplov heksafluorid (SF6). V Prilogi B je seznam držav pogodbenic
s pripadajočimi obvezami zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v prvem ciljnem
obdobju, med letoma 2008 in 2012. Države imajo lahko različne cilje, vendar morajo
skupaj v tem obdobju doseči cilj zmanjšanja emisij, omenjen v 3. členu.
Tabela 1: Seznam držav pogodbenic Priloge I UNFCCC in njihove obveze zmanjšanja
emisij TGP iz Priloge B Kjotskega protokola
Države EU-155
Pogodbenica
Avstrija
Belgija
Danska
Finska
Francija
Grčija
Irska
Italija
Luksemburg
Nemčija
Nizozemska
Portugalska
Španija
Švedska
Velika Britanija
EU

Obveznost
13,0 %
7,5 %
21,0 %
0,0 %
0,0 %
+25,0 %
+13,0 %
6,5 %
28,0 %
21,0 %
6,0 %
+27,0 %
+15,0 %
+4,0 %

Države v tranziciji
Pogodbenica

Ostale države

Obveznost Pogodbenica
8,0 %

Bolgarija
Češka
Estonija
Hrvaška
Latvija
Litva
Madžarska
Poljska
Romunija
Ruska federacija
Slovaška
Slovenija
Ukrajina

8,0 %
8,0 %
5,0 %
8,0 %
8,0 %
6,0 %
6,0 %
8,0 %
0,0 %

Obveznost

Avstralija
Islandija

+8,0 %
+10 %

Japonska
Kanada
Liechtenstein
Monako
Norveška
Nova Zelandija
Švica
ZDA

6,0 %
6,0 %
8,0 %
8,0 %
+1,0 %
0,0 %
8,0 %
7,0 %

8,0 %
8,0 %
0,0 %

12,5 %
8,0 %
Vir: Kvac, Špendl, Kranjc (2010, str. 5)

4.2

PROŽNI MEHANIZMI KJOTSKEGA PROTOKOLA

6., 12., in 17. člen Kjotskega protokola opredeljujejo tri prožne mehanizme, s katerimi
lahko države, ki so podpisale in ratificirale Kjotski protokol, izpolnijo obveznosti
zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Namenjeni so nacionalnemu zmanjševanju
emisij, ki ga države iz Priloge B Kjotskega protokola dosežejo v državah gostiteljicah z
nižjimi stroški kot doma. Države pogodbenice tako s prenosom mehanizmov v svojo
nacionalno zakonodajo gospodarskim družbam omogočajo nižje stroške zmanjšanja
obremenjevanja okolja z izpusti toplogrednih plinov. Pri tem gre za mednarodno trgovanje
z enotami dodeljenih količin in skupne naložbe v trajnostni razvoj držav.

5

EU-15 označuje 15 držav članic EU, preden se jim je po letu 2004 pridružilo še 12 držav.
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4.2.1 MEHANIZEM ČISTEGA RAZVOJA
Mehanizem čistega razvoja (Clean Development Mechanism  CDM) je opredeljen v 12.
členu Kjotskega protokola: »Namen mehanizma čistega razvoja je pomagati
pogodbenicam, ki niso v Aneksu I, pri doseganju trajnostnega razvoja in prispevanju h
končnemu cilju konvencije ter pomagati pogodbenicam iz Aneksa I pri doseganju
skladnosti z njihovimi obveznostmi količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij po 3.
členu.« (Kjotski protokol, 12. člen). Je edini od treh mehanizmov, ki vključuje tudi države
v razvoju, katerih protokol ne obvezuje k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.
Nastal je na pobudo držav, ki niso navedene v Prilogi I Okvirne konvencije Združenih
narodov o spremembi podnebja kot mehanizem za lažje pridobivanje finančnih sredstev
za izvajanje projektov zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Zahteva CDM projektov
je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na podlagi izvedbe dejavnosti ali investicije v
državi gostiteljici, ki ni navedena v Prilogi I, pri čemer nosilec projekta iz Priloge I pridobi
enote potrjenega zmanjšanja emisij (Certified Emission Reduction – CER), ki jih nato
lahko uporabi pri trgovanju z emisijami. CDM je torej namenjen razvitim državam Priloge
I, ki lahko svoje obveznosti zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov izpolnijo s
financiranjem projektov CDM in pridobijo ustrezno količino CER-ov, ali državam v razvoju,
ki niso navedene v Prilogi I in v katerih CDM projekti z uvajanjem dejavnosti, tehnologij in
postopkov prispevajo k trajnostnemu razvoju in h končnemu cilju konvencije. Podjetja iz
držav, navedenih v Prilogi I, ki so vključena v EU ETS, lahko namesto emisijskih kuponov
(EU Allowance Unit  EUA) kupijo CER-e ali izvedejo projekte v drugih državah. Podjetja,
ki niso zavezana k zmanjševanju lastnih emisij in izvedejo CDM projekt, lahko pridobljene
CER-e prodajo podjetjem, ki so vključena v EU ETS in so zavezanci za zmanjševanje
lastnih emisij. Področja, ki so primerna za izvedbo CDM projektov, so energetika,
industrija, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, ravnanje z odpadki …
Slika 7: Primer CDM projekta v državi gostiteljici

Vir: Špendl, Kranjc (2010, str. 7)
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4.2.2 SKUPNO IZVAJANJE
Skupno izvajanje (Joint Implementation – JI) je okvirno opredeljeno v 6. členu Kjotskega
protokola: »Za namene izpolnjevanja obveznosti iz 3. člena lahko katera koli pogodbenica
iz Aneksa I prenese na katero koli drugo tako pogodbenico ali dobi od nje enote
zmanjšanja emisij, ki so rezultat projektov, katerih cilj je zmanjšanje antropogenih emisij
toplogrednih plinov iz virov ali povečanje antropogenega odstranjevanja toplogrednih
plinov po ponorih na vseh gospodarskih področjih.« (Kjotski protokol, 6. člen). Namen JI
je državam, ki so navedene v Prilogi I Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi
podnebja, omogočiti zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov s financiranjem JI
projektov v državah gostiteljicah in tako prispevati k njihovemu trajnostnemu razvoju.
Skupno izvajanje se od mehanizma čistega razvoja razlikuje po tem, da mora biti država
gostiteljica prav tako navedena v Prilogi I in je cilj obeh partnerskih držav zmanjšanje
emisij, k čemur ju zavezuje Kjotski protokol. Sodelovanje držav iz Priloge I v JI projektih
pogojujejo ratifikacija Kjotskega protokola, vzpostavitev nacionalnega sistema za
spremljanje izpustov toplogrednih plinov, vzpostavitev nacionalnega registra in vodenje
evidenc toplogrednih plinov. Za izvedene JI projekte nosilci prejmejo enote zmanjšanja
emisij (Emmission Reduction Unit – ERU), ki jih nato lahko uporabijo kot dodatek k EUA
pri trgovanju v EU ETS ali jih prodajo drugim državam. Skupno izvajanje je namenjeno
državam Priloge I, ki s financiranjem JI projektov pridobijo ustrezno količino ERU-jev, da
dosežejo obvezno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, in podjetjem v državah Priloge
I, ki so vključena v EU ETS in namesto EUA kupijo ERU-je ali izvedejo JI projekte v drugih
državah Priloge I. Področja, ki so primerna za izvedbo JI projektov, so prav tako
energetika, industrija, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, ravnanje z odpadki …
4.2.3 TRGOVANJE Z IZPUSTI
Trgovanje z izpusti toplogrednih plinov je v Kjotskem protokolu le omenjeno v 17. členu:
»Konferenca pogodbenic določi ustrezna načela, načine, pravila in smernice, zlasti za
preverjanje in potrjevanje, poročanje ter odgovornost pri trgovanju z emisijami.
Pogodbenice iz Priloge B lahko za izpolnjevanje svojih obveznosti iz 3. člena sodelujejo pri
trgovanju z emisijami. Vsako tako trgovanje dopolnjuje domače ukrepe za izpolnjevanje
obveznosti količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij iz omenjenega člena.« (Kjotski
protokol, 6. člen). Podrobneje ga opredeljuje Direktiva 2003/87/ES Evropskega
parlamenta in Sveta. Direktivo in trgovanje z izpusti opisujem v naslednjih poglavjih
diplomskega dela.
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5
5.1

DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
DIREKTIVA 96/61/ES

Direktiva Sveta z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju
onesnaževanja je bila sprejeta z namenom celovitega preprečevanja in nadzorovanja
onesnaževanja okolja, ki je posledica dejavnosti energetike, proizvodnje in predelave
kovin, nekovinske in kemične industrije ter ravnanja z odpadki. Določa ukrepe za
preprečevanje ali zmanjševanje emisij v zrak, vodo ali tla. Ta direktiva pojem "emisija"
opredeljuje kot »neposreden ali posreden izpust ali oddajanje snovi, vibracij, toplote ali
hrupa iz posameznega ali razpršenih virov v obratu, v zrak, vodo ali tla« (Direktiva
96/61/ES, člen 2, odstavek 5). Ne omenja še pojma "toplogredni plini", tega je prva
definirala Direktiva 2003/87/ES in jih navedla v Prilogi I. V Prilogi III te direktive je
seznam glavnih snovi, ki onesnažujejo okolje in jih je treba upoštevati, če so pomembne
za določanje mejnih vrednosti emisij. V členih 4 in 5 določa, da noben nov in obstoječ
obrat ne sme obratovati brez dovoljenja, izdanega v skladu s to direktivo. Države članice
morajo zagotoviti delovanje obratov, pri katerem ni povzročeno pomembno
onesnaževanje okolja, ne nastajajo odpadki ali se nastali odpadki odstranijo brez vpliva ali
z zmanjšanjem vpliva na okolje, energija pa se rabi učinkovito.
Ta direktiva pomeni le začetek prizadevanj Evropske unije za preprečevanje človekovega
vpliva na okolje, njene določbe pa je čez nekaj let spremenila in dopolnila nova. Določila s
strožjimi ukrepi, natančnejšimi cilji in roki vsebuje Direktiva 2003/87/ES, ki sta jo Evropski
parlament in Svet na podlagi prizadevanj za zmanjšanje ali omejitev izpustov toplogrednih
plinov sprejela 13. oktobra 2003.

5.2

DIREKTIVA 2003/87/ES

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta ob upoštevanju prej sprejetih in veljavnih
aktov, da je potrebno do leta 2005 na ravni Skupnosti vzpostaviti sistem trgovanja z
emisijami toplogrednih plinov, v obdobju 2008 – 2012 zmanjšati emisije toplogrednih
plinov za 8 % glede na izhodiščno leto 1990 in dolgoročno doseči ustalitev koncentracije
toplogrednih plinov na ravni, ki bo preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni
sistem, 13. oktobra 2003 sprejela Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in
o spremembi Direktive 96/61/ES. Veljati je začela 25. oktobra 2003 z objavo v Uradnem
listu Evropske unije in je naslovljena na države članice, ki so morale najkasneje do 31.
decembra 2003 sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z direktivo, ter
jih poslati Komisiji v potrditev. Slovenija jo je v svojo nacionalno zakonodajo prenesla z
Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. list RS, št. 41/2004), ki je bil sprejet 8. aprila 2004.
Direktiva je sestavljena iz 33 členov in petih prilog.
»Ta direktiva vzpostavlja sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov v
Skupnosti (v nadaljnjem besedilu "sistem Skupnosti"), da bi pospešila zmanjševanje emisij
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toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način.« (Direktiva 2003/87/ES,
člen 1). Njen namen je prispevati k izpolnjevanju obveznosti Skupnosti in držav članic, ki
jih določa Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja,
da zmanjšajo izpuste toplogrednih plinov, ki nevarno vplivajo na globalni podnebni sistem.
V Prilogi I so naštete dejavnosti, za katere se direktiva uporablja, Priloga II pa navaja šest
toplogrednih plinov, ki so bili navedeni že v Prilogi A Kjotskega protokola. Člen 4 določa,
da od 1. januarja 2005 brez dovoljenja za emisije toplogrednih plinov ne sme nobena
naprava opravljati dejavnosti, ki povzroča emisije. Nekatere naprave, ki se uporabljajo v
znanstvene namene (raziskave in razvoj), so izvzete. Vloge za dovoljenja za emisije
toplogrednih plinov je potrebno oddati pristojnemu organu.
Direktiva v členu 11 predvideva dve obdobji za dodelitev pravic do emisij toplogrednih
plinov, za kateri je morala vsaka država članica pripraviti nacionalni načrt z navedbo
skupne količine pravic, ki jih je nameravala dodeliti za določeno obdobje, in načina
dodelitve. 95 % pravic za prvo triletno obdobje, od 1. januarja 2005, in 90 % pravic za
drugo petletno obdobje, od 1. januarja 2008, so države članice dodelile brezplačno. Člen
12 določa, da so pravice prenosljive med osebami v Skupnosti in v nekaterih pogojih
zaradi izpolnjevanja določil Kjotskega protokola tudi med osebami v Skupnosti in tretjih
državah.
Države članice so morale na podlagi člena 16 določiti pravila za sankcije za kršitve
nacionalnih določb, ki so jih sprejele na podlagi te direktive, in ukrepe za zagotavljanje
izvajanja teh pravil. Vsak upravljavec je dolžan vsako leto do konca aprila predati pravice,
ki pokrivajo njegove emisije toplogrednih plinov v preteklem letu. V primeru, da je imel
manj pravic kot emisij, mora za presežene emisije plačati kazen 100 EUR za vsako tono
ekvivalenta CO2, poleg plačila kazni pa mora za presežene emisije pri predaji pravic za
naslednje leto predati še količino pravic, ki je enaka preseženim emisijam v preteklem
letu. V prvem triletnem obdobju je bila kazen za presežene emisije nižja, 40 EUR za vsako
tono ekvivalenta CO2.
Za vodenje evidenc o pravicah do emisij toplogrednih plinov morajo države članice
vzpostaviti in voditi register ter vsako leto Komisiji predložiti poročilo o uporabi direktive.
Direktiva je bila leta 2004 spremenjena in dopolnjena z Direktivo 2004/101/ES, leta 2008
z Direktivo 2008/101/ES in leta 2009 z Direktivo 2009/29/ES. Te direktive opisujem v
nadaljevanju.

5.3

DIREKTIVA 2004/101/ES

Direktiva 2004/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o
spremembah Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do
emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede na projektne mehanizme iz Kjotskega
protokola je Direktivi 2003/87/ES prinesla nekaj sprememb.
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Stroškovna učinkovitost pri doseganju zmanjševanja globalnih izpustov toplogrednih
plinov bi se povečala s priznavanjem dobropisov, pridobljenih v projektih JI in CDM, ki jih
v 6. in 12. členu predvideva Kjotski protokol. Dosegli bi večjo raznolikost stroškovno
ugodnih možnosti za skladno ravnanje v okviru EU ETS in posledično zmanjšanje skupnih
stroškov ravnanja, skladnega s Kjotskim protokolom. S spodbujanjem trgovanja z
dobropisi iz projektov CDM in JI bodo podjetja širila znanje in izkušnje ter vlagala v razvoj
okoljsko ustrezne tehnologije, kar bo omogočilo trajnostni razvoj držav v razvoju. V ta
namen sta bila k členu 11 Direktive 2003/87/ES dodana še člena 11a in 11b, ki določata,
da države članice upravljavcem lahko dovolijo uporabo dobropisov. V prvem obdobju, od
leta 2005, lahko uporabljajo CER-e, pridobljene v CDM projektih, v naslednjih obdobjih,
od leta 2008, pa tudi ERU-je, pridobljene v JI projektih. Uporaba dobropisov CER in ERU
je dovoljena le do odstotka dodelitve za posamezno napravo, ki ga določi država članica v
svojem nacionalnem načrtu razdelitve pravic do emisij toplogrednih plinov. »Slovenija v
okviru EU ETS v obdobju 2008 – 2012 lahko uporabi CER-e in ERU-je kot dodatek EUA v
višini 15,761 % celotne dodeljene količine emisijskih dovoljenj (AAU).« (Špendl in Kranjc,
2010, str. 8). Upravljavcu država članica v zameno za en CER ali ERU izda in preda eno
pravico. Spremenjenih, dodanih in nadomeščenih je bilo še nekaj členov in odstavkov.
Direktiva, ki je naslovljena na države članice, je začela veljati 13. novembra 2004 po
objavi v Uradnem listu Evropske unije. Države članice so morale sprejeti zakone in druge
predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 13. novembra 2005 in o
tem takoj obvestiti Komisijo. Slovenija je direktivo v svojo nacionalno zakonodajo prenesla
šele februarja 2006 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1A, Ur. list RS, št. 20/2006).

5.4

DIREKTIVA 2008/101/ES

Evropski sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov, katerega namen je
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način,
prvotno ni vključeval emisij letalskih prevozov. Ker si Evropska unija vedno bolj prizadeva
omejiti zvišanje povprečne svetovne temperature za največ 2 °C glede na predindustrijsko
raven in stabilizirati koncentracijo toplogrednih plinov v ozračju na ravni okoli 450 ppm
ekvivalenta CO2, saj negativni učinki podnebnih sprememb predstavljajo vse večjo
nevarnost, je morala sprejeti dodaten ukrep. Direktiva 2008/101/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih
dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti,
sprejeta 19. novembra 2008, določa, da morajo vse letalske družbe, ki vzletajo in
pristajajo na evropskih letališčih, od 1. januarja 2012 za svoje lete pridobiti in predati
pravice do emisij toplogrednih plinov. Evropska unija je zavezana k preoblikovanju Evrope
v energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami toplogrednih plinov; omejitev
emisij v letalstvu je nujna za uresničitev cilja, da do leta 2020 doseže znižanje emisij
toplogrednih plinov za najmanj 20 % glede na raven iz leta 1990, saj letalstvo vpliva na
svetovno podnebje z izpusti CO2, N20, vodnih hlapov ter sulfatnih in sajastih delcev.
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Emisije mednarodnega letalskega prometa naj bi prispevale okoli 3 % vseh globalnih
emisij toplogrednih plinov.
Direktivi je nasprotovalo več kot dvajset držav, vključno z Združenimi državami Amerike,
Japonsko, Rusijo, Kitajsko in Indijo. Podpisale so deklaracijo, s katero so želele formalno
izpodbijati namero Evropske unije, da direktivo uvede. »Še korak dlje so storili Ameriško
združenje za zračni transport ter prevozniki American Airlines, Continental Airlines in
United Airlines, ki so načrte EU, da ETS razširi prek svojih meja, označili kot nezakonite in
proti EU vložili tožbo na Sodišče Evropskih skupnosti s sedežem v Luksemburgu.« (Ogrin,
2011). Sodišče je v sodbi direktivo potrdilo, saj uporaba sistema za trgovanje s pravicami
do emisij toplogrednih plinov za letalske družbe ne krši načela teritorialnosti in suverenosti
tretjih držav, ko so letala na ozemlju držav članic Evropske unije in zanje velja pravni red
Evropske unije.
Grafikon 1: Ocena stroškov letalskih družb zaradi EU ETS za leto 2012 (v milijonih EUR)
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Ta direktiva je Direktivi 2003/87/ES prinesla številne spremembe in dopolnitve. Pri
opredelitvi pojma "emisija" se poleg izpusta toplogrednih plinov iz virov v napravi po
novem navaja tudi izpust plinov iz zrakoplova, ki izvaja letalsko dejavnost.
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2012 je bila operatorjem zrakoplovov
brezplačno dodeljena skupna količina pravic, enaka 97 % zgodovinskih emisij iz letalstva.
Zgodovinske emisije iz letalstva pomenijo povprečje letnih emisij iz zrakoplovov, ki
izvajajo letalsko dejavnost, v letih od 2004 do 2006, operator zrakoplova pa pomeni
osebo, ki upravlja z zrakoplovom med izvajanjem letalske dejavnosti. V naslednjem
obdobju, po 1. januarju 2013, je operatorjem zrakoplovov brezplačno dodeljena skupna
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količina pravic, enaka 95 % zgodovinskih emisij iz letalstva, pomnoženih s številom let v
obdobju. Slovenski letalski družbi Adria Airways je bilo za leto 2012 dodeljenih 82.534
pravic, za obdobje od 2013 do 2020 pa 77.062 pravic na leto, kar je v tem obdobju skupaj
616.496 pravic. V obeh obdobjih se 15 % pravic ponudi na dražbi, prihodki, ustvarjeni s
prodajo pravic, pa se morajo porabiti pri obvladovanju podnebnih sprememb –
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, prilagajanju na vplive podnebnih sprememb v
Evropski uniji in tretjih državah ter za financiranje raziskav in razvoja za zmanjševanje
emisij na področju letalskega prometa. Prihodki od prodaje pravic na dražbah naj bi po
ocenah Evropske komisije do leta 2020 dosegli 50 milijard evrov letno in bodo pripadali
državam članicam. Operator zrakoplova mora v skladu s členom 3e pri pristojnem organu
države članice upravljavke vložiti vlogo s preverjenimi podatki o tonskih kilometrih za
letalske dejavnosti, opravljene v letu spremljanja, kar je koledarsko leto, ki se konča 24
mesecev pred začetkom obdobja, za katerega se vloga vlaga. Komisija nato vloge
obravnava in dodeli pravice. V vsakem obdobju se 3 % skupne količine pravic izloči v
rezervo in se operatorju zrakoplova brezplačno dodelijo, če poveča tonske kilometre za
več kot 18 % na letni ravni, vendar se mu ne dodeli več kot 1.000.000 pravic. Operator
zrakoplova mora skladno s členom 3g spremljati emisije in podatke o tonskih kilometrih
ter o njih poročati pristojnemu organu.
Člen 11a Direktive 2003/87/ES je bil s to direktivo dopolnjen z novim odstavkom, ki
določa, da lahko operatorji zrakoplova v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2012
uporabijo CER-e, pridobljene v CDM projektih, in ERU-je, pridobljene v JI projektih, v
višini 15 % števila dodeljenih pravic.
Členu 16 Direktive 2003/87/ES, ki govori o sankcijah za kršitve določb, je bil dodan nov
odstavek, ki določa, da lahko država članica upravljavka Komisijo pozove k prepovedi
opravljanja letov, če operator zrakoplova ne izpolnjuje zahtev te direktive.
Z direktivo je bila k Prilogi I Direktive 2003/87/ES, v kateri so navedene dejavnosti, za
katere se direktiva uporablja, dodana nova vrsta dejavnosti: letalstvo. Ta dejavnost
vključuje vse lete s pristankom ali vzletom na letališču na ozemlju države članice. Določbe
direktive v nekaterih primerih ne veljajo, npr. za letalske prevoze predsednikov držav,
predsednikov vlad in ministrov, za vojaške, policijske in carinske lete, lete za reševanje in
gašenje požarov, lete za usposabljanje pilotov …
Člen 2 te direktive določa, da morajo države članice najkasneje do 2. februarja 2010
sprejeti zakon in predpise za uskladitev z direktivo. Direktiva je bila v slovenski pravni red
prenesena decembra 2009 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
okolja (ZVO-1C, Ur. list RS, št. 108/2009) in Uredbo o dejavnostih, toplogrednih plinih in
napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (Ur. list
RS, št. 30/2010), kasneje nadomeščeno z Uredbo o toplogrednih plinih, dejavnostih in
napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov
oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Ur. list RS, št. 55/2011).
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5.5

DIREKTIVA 2009/29/ES

Evropski svet se je na zasedanju marca 2007 obvezal k zmanjšanju svetovnih emisij
toplogrednih plinov do leta 2020 za vsaj 20 % glede na raven iz leta 1990 ter celo za 30
% pod pogojem, da se tudi druge razvite države zavežejo k podobnemu cilju zmanjšanja
emisij, in do leta 2050 za vsaj 50 % glede na raven iz leta 1990. Da bi dosegli zastavljene
cilje, so določili predvidljiv načrt ter pripravili strožje ukrepe in omejitve emisij.
Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi
Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s
pravicami do emisije toplogrednih plinov je prav tako kot prejšnje prinesla nove
spremembe in dopolnitve določil Direktive 2003/87/ES, s katerimi bi te cilje dosegli.
V člen 1 Direktive 2003/87/ES je bil dodan odstavek: »Ta direktiva predvideva tudi
povečano zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da bi prispevala k stopnji zmanjšanja, ki
se iz znanstvenega vidika šteje za nujno za preprečevanje nevarnih sprememb podnebja.«
(Direktiva 2009/29/ES, člen 1, odstavek 1). V členu 3 pri opredelitvi pojma "toplogredni
plini" so bili k navedbi šestih plinov v Prilogi II dodane še druge plinske sestavine ozračja,
tako naravne kot antropogene, ki absorbirajo in ponovno oddajajo infrardeče sevanje.
Člen 9, ki govori o nacionalnem načrtu razdelitve pravic, je bil nadomeščen z novim in mu
bil dodan člen 9a, ki govori o prilagoditvi skupne količine pravic za Skupnost. Da bi na
stroškovno učinkovit način uresničili zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % glede
na raven iz leta 1990, bi morale biti pravice do emisij toplogrednih plinov, dodeljene do
leta 2020, za 21 % nižje glede na raven iz leta 2005. »Skupna količina pravic za Skupnost,
izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, se od sredine obdobja 2008–2012 linearno
zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z linearnim faktorjem 1,74 % v primerjavi s povprečjem
skupnih letnih pravic, ki jih izdajo države članice v skladu z odločbami Komisije o
nacionalnih načrtih razdelitve pravic za obdobje 2008–2012.« (Direktiva 2009/29/ES, člen
1, odstavek 9). Direktiva določa 80 % brezplačno dodeljenih pravic v letu 2013, nato se
količina brezplačno dodeljenih pravic vsako leto do leta 2020 zmanjšuje do 30 %, leta
2027 pa pravice ne bi bile več dodeljene brezplačno. »Komisija je predlagala splošno
zgornjo mejo dovoljenih izpustov v industriji oziroma skupno količino emisijskih kuponov
na ravni EU za vsako leto v obdobju 2013  2020. Skupna količina dovolilnic bo leta 2013
znašala 1,974 milijard ton CO2, nato pa se bo linearno zniževala in bo leta 2020 znašala
1,72 milijard ton CO2. Distribucija državam bo temeljila na njihovih izpustih v preteklem
obdobju, del pravic pa bo prenesen od bogatejših v revnejše članice EU.« (Urad Vlade
Republike Slovenije za komuniciranje, 2012).
Osnovno načelo za dodeljevanje pravic bi moralo biti njihovo prodajanje na dražbah, zato
je direktiva člen 10 o dražbi pravic nadomestila z novim in mu dodala člene 10a, 10b in
10c. S prodajo pravic na dražbah, ki velja za najbolj preprost in gospodarsko učinkovit
sistem, bi omejili nepričakovane dobičke in upravljavce novih naprav konkurenčno izenačili
z obstoječimi. 3. odstavek člena 10 določa, da morajo države članice 50 % prihodkov,
pridobljenih s prodajo pravic na dražbah, porabiti za zmanjšanje emisij toplogrednih
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plinov, prilagajanje na vplive podnebnih sprememb, financiranje raziskav in razvoj
obnovljivih virov energije za izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do leta 2020 20 %
energije proizvedene iz obnovljivih virov. Prav tako se morajo ti prihodki namenjati za
preprečevanje krčenja gozdov in povečanje pogozdovanja v državah v razvoju in
spodbujanje prometa z nizkimi emisijami toplogrednih plinov.
V členih 11, 11a in 11b je prišlo do sprememb pri uporabi dobropisov CER in ERU iz
projektnih dejavnosti. Za uresničevanje cilja, da bi bilo do leta 2020 20 % energije
proizvedene iz obnovljivih virov, mora biti izvajanje CDM in JI projektov ter uporaba CER
in ERU dobropisov, pridobljenih v projektih, skladno s tem ciljem in spodbujanjem
energetske učinkovitosti, inovacij in tehnološkega razvoja.
Določbe te direktive so se začele uporabljati od 1. januarja 2013 dalje, saj člen 3 do 31.
decembra 2012 določa uporabo določb Direktive 2003/87/ES, kakor so spremenjene z
Direktivo 2004/101/ES, Direktivo 2008/101/ES in Uredbo (ES) št. 219/2009. Člen 2 države
članice zavezuje, da najkasneje do 31. decembra 2012 direktivo prenesejo v svoj pravni
red. Slovenija je direktivo v svoj pravni red prenesla decembra 2009 z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C, Ur. list RS, št. 108/2009).

20

6

EVROPSKI SISTEM TRGOVANJA Z EMISIJAMI
TOPLOGREDNIH PLINOV

»Pravno gledano je trgovanje z onesnaževanjem sicer dopustno, vendar vsebinsko
moralno in etično vprašljivo.« (Klun, Kuhelj, Slabe-Erker, 2011, str. 113). Kljub temu je
trgovanje z izpusti CO2 temelj boja Evropske unije proti podnebnim spremembam. Kot je
že omenjeno v tem diplomskem delu, EU ETS z januarjem 2005 uvaja Direktiva
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s
pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive 96/61/ES.
Je eden izmed treh prožnih mehanizmov Kjotskega protokola, katerega namen je državam
članicam pomagati zmanjšati izpuste toplogrednih plinov na stroškovno učinkovit način.
Ima velik pomen, saj je prvi mednarodni sistem za trgovanje z emisijami CO2, v katerega
je vključenih okoli 12.000 naprav v 27 državah članicah ter Islandiji, Norveški in
Lihtenštajnu, ki skupaj predstavljajo okoli dve milijardi ton izpustov CO2 letno, kar je 40 %
vseh skupnih emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji. Pomembno načelo tega sistema
je "omeji in trguj" (cap and trade), kar pomeni, da je potrebno določiti zgornjo mejo
celotnih dovoljenih emisij, pri tem pa se vključenim v sistem brezplačno dodeli ali na javni
dražbi proda pravice do emisij toplogrednih plinov, pri čemer ena pravica pomeni eno
tono izpusta toplogrednega plina. Po koncu določenega obdobja morajo pristojnemu
organu oddati pravice, katerih količina je sorazmerna z njihovimi emisijami. Če so emisije
večje od dodeljenih pravic, jih lahko glede na njihove potrebe dokupijo na trgu, saj za
vsako tono preseženih emisij plačajo kazen, če pa so emisije manjše od dodeljenih pravic,
jih lahko na trgu prodajo. Na ta način se jih spodbuja k iskanju možnosti za zmanjšanje
stroškov, saj jim je omogočeno preseženo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov prodati
na trgu tistim, ki svojih izpustov ne morejo zmanjšati. Trenutno so v EU ETS vključeni le
največji onesnaževalci na področju energetske dejavnosti, proizvodnje in predelave železa
in jekla in nekovinske industrije. Od 1. januarja 2012 je skladno z Direktivo 2008/101/ES v
EU ETS vključena tudi dejavnost letalstva, v letu 2013 pa se vključujejo še petrokemična
industrija, proizvodnja amonijaka, aluminija, apna …
V teoriji je sistem dobro zastavljen, njegovi cilji so zelo optimistični, vendar avtor članka
na spletni strani Mladine, v katerem se sprašuje, če je sistem trgovanja z izpusti
toplogrednih plinov res najučinkovitejši mehanizem za boj proti podnebnim spremembam,
pravi: »Prvo trgovalno obdobje v EU ETS med letoma 2005 in 2007 je bilo popolna
polomija. Države so onesnaževalcem razdelile preveč kuponov, za 2 odstotka več od
dejanskih izpustov v tem obdobju, zato ni čudno, da se je emisijski trg proti koncu
trgovalnega obdobja sesedel, ko se je vrednost emisijskih kuponov zaradi prevelike
ponudbe zmanjšala tako rekoč na nič.« (Zgonik, 2009). Avtor vidi tudi nesmisel v
dodeljevanju količine pravic do emisij toplogrednih plinov glede na zgodovinske emisije,
saj so jih največji onesnaževalci prejeli največ in tako lahko naprej spuščali emisije v
ozračje v skoraj enakem obsegu, namesto da bi bili z manjšimi količinami dodeljenih
pravic prisiljeni k drastičnemu zmanjšanju emisij ali pa bi za presežene emisije morali
pravice dokupiti ali plačati kazen. Po uvedbi EU ETS so energetska podjetja dvignila cene
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električne energije zaradi sprva visokih cen emisijskih kuponov. Nato so cene emisijskih
kuponov nenadoma padle, cene električne energije pa so ostale nespremenjene, kar je
energetskim podjetjem omogočilo dobičke. »Samo štiri največje nemške energetske
družbe naj bi bile tako v treh letih zaslužile dodatnih 6 do 8 milijard evrov.« (Zgonik,
2009).
Grafikon 2: Gibanje cen emisijskih kuponov v obdobju 2008  2012 (€/t CO2)
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Prvo obdobje 2005–2007 je bilo obdobje učenja in priprav na drugo obdobje, v katerem je
Evropska komisija zmanjšala količino dodeljenih pravic za 6,5 % glede na raven emisij iz
leta 2005. »Vsi po vrsti priznavajo, da je bilo prvo trgovalno obdobje znotraj EU ETS
neuspešno, kar zadeva zmanjševanje izpustov.« (Zgonik, 2009) Verjamem, da kljub
neuspešnemu prvemu trgovalnemu obdobju sledijo obdobja, v katerih bodo prizadevanja
Evropske unije za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov uspešna in bodo cilji
uresničeni, saj bodo pomanjkljivosti odpravljene. S spremembami in dopolnitvami
Direktive 2003/87/ES, ki vzpostavlja trgovanje z izpusti CO2, z vsakim naslednjim
trgovalnim obdobjem Evropska unija zmanjšuje količino dodeljenih pravic in jih vse več
ponuja za nakup na dražbah. Od leta 2013 mora večina podjetij, vključenih v EU ETS, na
dražbah kupiti 20 % pravic, podjetja iz energetske dejavnosti pa morajo kupiti vse
pravice. Delež prodanih pravic na dražbah bo tudi za podjetja iz drugih dejavnosti do leta
2020 narastel na 80 %, do leta 2027 pa na 100 %. Ker bodo morala podjetja vedno več
pravic kupiti, pristojnost dodeljevanja brezplačnih pravic pa se bo prenesla iz držav članic
na Evropsko komisijo, ne bo presežkov količin, zato bodo podjetja morda bolj uspešna pri
zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Pred kratkim se je končalo drugo trgovalno
obdobje, ki je trajalo od leta 2008 do 2012. V začetku tega trgovalnega obdobja se je
22

pojavil nov problem: gospodarska kriza. Države članice so pri dodeljevanju pravic
upoštevale dvoodstotno gospodarsko rast, ker pa je zaradi krize prišlo do padca
gospodarstva za nekaj odstotkov, so številnim onesnaževalcem pravice ostajale in ni bilo
potrebe po zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Več kot polovici podjetij,
vključenih v EU ETS, so pravice ostajale in njihova cena na trgu je močno padla. V
Mladininem članku iz leta 2009 so zapisali, da naj bi bila po pričakovanjih konec leta 2012
cena emisijskega kupona približno 30 EUR, vendar je bila njegova povprečna cena v
mesecu decembru 2012 le 6,61 EUR, kar je 4,5-krat manj od pričakovane cene. Ob koncu
leta 2011 so se pri Delu celo spraševali, če se bliža konec emisijskih kuponov, saj naj bi
zanimanje zanje upadalo, poznavalci pa niso vedeli, zakaj. Neuporabljeni emisijski kuponi
se iz tega trgovalnega obdobja lahko prenesejo v naslednjega, zato bi jih bilo smiselno
kupovati v času, ko so poceni, vendar zanimanja zanje ni bilo. Cene emisijskih kuponov na
trgu se spreminjajo in v državah članicah zaradi različne davčne politike dosegajo različne
cene. Na evropskem emisijskem trgu so transakcije v letu 2005 znašale približno 6 milijard
evrov, do leta 2009 pa so se zvišale na več kot 80 milijard evrov. V teh časih se bo vedno
našel nekdo, ki bo izkoristil sistem in ga uporabil za svoje dobičke, pri tem pa drugim
povzročil škodo. Na spletni strani dnevnika Žurnal24 so zapisali, da je bila Evropska unija
zaradi preprodajalcev emisijskih kuponov, ki so izkoristili različno davčno politiko v
državah članicah, oškodovana za pet milijard evrov. Preprodajalci so kupone kupovali v
državah, kjer niso bili obdavčeni ali so imeli nižjo davčno stopnjo, in jih prodajali v svoji
matični državi, kjer so zaračunali davek, ki ga niso prijavili. S tem je preprodajalec ustvaril
dobiček v višini davka, kupec pa je od davčne uprave zahteval vračilo plačanega davka.
Države so nato spremenile davčno politiko pri trgovanju z emisijskimi kuponi, kar se je
izkazalo za zelo učinkovit pristop k preprečevanju tovrstne preprodaje, saj je trgovanje
upadlo za 90 %, kar pomeni, da je 90 % vsega trgovanja z emisijskimi kuponi obsegala
preprodaja.

6.1

EMISIJSKI KUPONI

Skupna trgovalna valuta v sistemu trgovanja z emisijami toplogrednih plinov je emisijski
kupon (EUA), ki predstavlja pravico do izpusta ene tone CO2 ali drugega toplogrednega
plina. Emisijski kuponi so na podlagi državnih razdelitvenih načrtov držav članic, skladnih z
direktivami, ki vzpostavljajo sistem trgovanja, dodeljeni podjetjem ali ustanovam, ki
upravljajo z napravami, ki v ozračje spuščajo največje količine toplogrednih plinov in so
zaradi tega vključene v EU ETS. »Obstajajo tri metode delitve kuponov. Po metodi
dedovanja (grandfathering) se kuponi dodeljujejo na osnovi preteklih izpustov. Po metodi
benchmarkinga se kuponi dodeljujejo na osnovi primerjave najboljših razpoložljivih
tehnologij. Pri obeh metodah je začetna dodelitev kuponov onesnaževalcem brezplačna.
Tretja je metoda dražbe. Pri tej metodi se kuponi prodajajo na dražbi najboljšemu
ponudniku.« (Czerny, Čadež, 2010, str. 35). Podjetja, ki imajo emisij več kot emisijskih
kuponov, lahko investirajo v CDM ali JI projekte in s tem pridobijo CER in ERU dobropise,
ki jih lahko uporabijo v EU ETS. Lahko tudi kupijo dodatne emisijske kupone ali CER in
ERU dobropise na trgu ali pa investirajo v posodobitev svojih obratov in naprav z
učinkovitejšo tehnologijo, ki povzroča manj izpustov toplogrednih plinov. Skladno z
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Direktivo 2003/87/ES morajo države članice vzpostaviti in voditi register emisijskih
kuponov. »Register emisijskih kuponov je standardizirana elektronska podatkovna baza o
imetnikih emisijskih kuponov, ki omogoča sledenje razdelitvi, posesti, prenosu,
razveljavitvi in umiku emisijskih kuponov iz obtoka ter dokazovanje izpolnitve (ali
neizpolnitve) Kjotskih ciljev zmanjšanja emisij.« (ARSO, 2012).
Grafikon 3: Povprečne mesečne cene emisijskih kuponov v letu 2012 (€/t CO2)
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6.2

TRGOVANJE Z IZPUSTI CO2 V SLOVENIJI

»V zadevah v zvezi s podnebnimi spremembami je Slovenija šele na začetni poti." (Klun,
Kuhelj, Slabe-Erker, 2011, str. 145). Z ratifikacijo Kjotskega protokola, ki je bil v slovenski
pravni red prenesen leta 2002 z Zakonom o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Ur. list RS-MP, št. 17/02), se je
Slovenija zavezala, da v obdobju od leta 2008 do 2012 izpuste toplogrednih plinov
zmanjša za 8 % glede na izhodiščno leto 1986. Ker je bila Slovenija država na prehodu v
tržno gospodarstvo, za izhodiščno leto ni določila leta 1990.
Vlada Republike Slovenije je leta 2003 sprejela Operativni program zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP), ki predstavlja načrt doseganja ciljev, katerim
je Slovenija zavezana s Kjotskim protokolom. Kasneje, julija 2009, je bil sprejet in
dopolnjen nov program (OP TGP-1). »Namenjen je izvrševanju obveznosti iz Kjotskega
protokola in opredeljuje ključne instrumente, obveznosti posameznih sektorjev pri
uvajanju teh instrumentov ter prilagajanje instrumentov, ob upoštevanju kriterija čim
manjših stroškov za izpolnitev Kjotskih obveznosti.« (OP TGP-1, 2009, str. 4). Povprečne
letne emisije toplogrednih plinov v Sloveniji v obdobju od 2008 do 2012 lahko znašajo
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18.725.719 ton CO2, v primeru ustreznega gospodarjenja z gozdovi pa lahko Slovenija
koristi povečanje ponorov CO2, pri čemer lahko njene povprečne letne emisije v tem
obdobju znašajo 20.045.729 ton CO2.
Direktiva 2003/87/ES, ki je z letom 2005 vzpostavila trgovanje z izpusti CO2, je bila v
slovenski pravni red prenesena z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. list RS, št.
41/2004), ki je bil sprejet 8. aprila 2004. Zakon je bil z določili Direktive 2004/101/ES
dopolnjen februarja 2006 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
okolja (ZVO-1A, Ur. list RS, št. 20/2006). Zaradi nadaljnjih sprememb in dopolnitev
Direktive 2003/87/ES z direktivama 2008/101/ES in 2009/29/ES je bil zakon spremenjen
še decembra 2009 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1C, Ur. list RS, št. 108/2009). Trgovanje z izpusti toplogrednih plinov je v ZVO-1
omenjeno v četrtem poglavju v členih od 117 do 142.
Na podlagi 118. člena ZVO-1 je Vlada Republike Slovenije junija 2004 izdala Uredbo o
dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov (Ur. list RS, št. 67/2004), ki v skladu z Direktivo
2003/87/ES določa dejavnosti, toplogredne pline in naprave, za katere morajo njihovi
upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov. Skladno s to uredbo so
morali upravljavci naprav najkasneje do 1. avgusta 2004 pri pristojnem organu vložiti
vlogo za pridobitev dovoljenja za izpuste toplogrednih plinov, s 3. septembrom 2004 pa je
začel teči tridesetdnevni rok, v katerem je imela javnost pravico izraziti mnenje in dati
pripombe na državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za prvo obdobje od leta 2005 do
2007. Pristojni organ v Sloveniji je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja. Do začetka leta
2012 je bilo to Ministrstvo za okolje in prostor, z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) pa je bilo ukinjeno in je njegovo področje
prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 15. oktobra 2004 je Vlada Republike Slovenije
skladno z določili ZVO-1 izdala Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za
obdobje 2005 do 2007 (Ur. list RS, št. 112/2004), katerega sestavni del je priloga z
državnim načrtom emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007. Odlok je bil decembra
2004 in maja 2005 spremenjen ter dopolnjen z Odlokoma o spremembah in dopolnitvah
Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007 (Ur.
list RS, št. 131/2004, in Ur. list RS, št. 53/2005).
V prvem obdobju trgovanja, od leta 2005 do 2007, je bilo v Republiki Sloveniji glede na
državni načrt brezplačno razdeljenih 26.217.984 emisijskih kuponov, kar dovoljuje ravno
toliko ton izpustov CO2, saj je en kupon enak eni toni izpustov CO2. Državni načrt je
vseboval tudi rezervno količino emisijskih kuponov za nove naprave v višini 200.000 ton
izpustov CO2, kar je 0,76 % skupnega števila emisijskih kuponov, ki so bili razdeljeni
brezplačno. Razdelitev emisijskih kuponov je temeljila na največjih letnih izpustih
toplogrednih plinov v obdobju od 1999 do 2002. Državni načrt je v tem obdobju v EU ETS
vključeval 94 naprav, od katerih je največ emisijskih kuponov, 13.395.813, prejela
Termoelektrarna Šoštanj, sledili pa sta ji Termoelektrarna-toplarna Ljubljana z 2.408.819
in Termoelektrarna Trbovlje z 2.141.024 emisijskimi kuponi.
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132. člen ZVO-1, ki je skladen s členom 19 Direktive 2003/87/ES, določa, da mora organ v
sestavi ministrstva za zagotavljanje zanesljivega in pravočasnega evidentiranja stanja in
spremljanja trgovanja z emisijskimi kuponi vzpostaviti register emisijskih kuponov. Na
podlagi šestega odstavka tega člena ZVO-1 je v skladu z Direktivo 2003/87/ES in za
izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 2216/20046 Vlada Republike Slovenije junija 2005
izdala Uredbo o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra
emisijskih kuponov (Ur. list RS, št. 56/2005). Uredba določa način in pogoje vzpostavitve
in vodenja registra emisijskih kuponov. 3. člen te uredbe določa upraviteljico registra,
Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki je vzpostavila register emisijskih
kuponov (REK) in ga tudi vodi. Splošne pogoje poslovanja registra emisijskih kuponov
določa Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja registra emisijskih kuponov (Ur. list RS, št.
82/2005), ki ga je Vlada Republike Slovenije izdala septembra 2005. »Slovenski register je
od 16. oktobra 2008 povezan z registrom Združenih narodov (ITL  International
Transaction Log), ki deluje v okviru Kjotskega protokola.« (ARSO, 2012).
Pred začetkom drugega obdobja trgovanja z izpusti CO 2, maja 2007, je Vlada Republike
Slovenije izdala Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od
2008 do 2012 (Ur. list RS, št. 42/2007), ki je bil kasneje, avgusta 2007, spremenjen z
Odlokom o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za
obdobje od 2008 do 2012 (Ur. list RS, št. 70/2007). Priloga odloka je Državni načrt
razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012. V tem obdobju je ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja, glede na državni načrt upravljavcem naprav podelilo
41.494.687 emisijskih kuponov. V EU ETS je bilo v tem obdobju vključenih 96 naprav,
katerih emisije toplogrednih plinov so predstavljale 41,6 % vseh izpustov toplogrednih
plinov v Sloveniji. Izhodišče za dodelitev brezplačnih emisijskih kuponov posameznim
upravljavcem naprav so bile povprečne letne emisije iz obdobja med letoma 2002 in 2005,
pri določitvi skupne količine emisijskih kuponov posameznemu sektorju pa so se
upoštevale ciljne emisije za posamezen sektor iz Operativnega programa zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov. Rezerva za upravljavce novih naprav v tem obdobju je
predstavljala 1,6 % celotne količine emisijskih kuponov, kar je znašalo 654.980 ton
izpustov CO2. V tem obdobju je z največ emisijskimi kuponi ponovno razpolagala
Termoelektrarna Šoštanj, kateri jih je bilo dodeljenih kar 21.504.120, skoraj toliko, kot je
bila skupna količina vsem upravljavcem dodeljenih emisijskih kuponov v prejšnjem
obdobju od 2005 do 2007.
ZVO-1 v 140. členu opredeljuje skupne naložbe v projekte zmanjševanja obremenjevanja
okolja. »Skupna naložba je lahko skupno izvajanje ali mehanizem čistega razvoja, skladno
z določbami Kjotskega protokola iz drugega odstavka 125. člena tega zakona.« (Ur. list
6

Uredbe Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan
sistem registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo
280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta. »Ta uredba ureja splošne določbe, funkcionalne in
tehnične specifikacije ter operativne in vzdrževalne zahteve, ki zadevajo standardiziran in varovan
sistem registrov, sestavljen iz registrov v obliki standardiziranih elektronskih zbirk podatkov, ki
vsebujejo skupne podatkovne elemente, in neodvisnega dnevnika transakcij Skupnosti.« (Uredba
Komisije (ES) št. 2216/2004, člen 1).

26

RS, št. 41/2004, 140. člen), drugi odstavek 125. člena pa pravi: »Emisijskim kuponom so
enakovredne tudi druge pravice, ki jih za namene trgovanja s pravicami emisije
toplogrednih plinov na svojem območju podeljujejo druge države članice, v primeru
sklenitve ustrezne mednarodne pogodbe pa tudi pravice, ki jih za namene trgovanja s
pravicami do emisije toplogrednih plinov na svojem območju podeljujejo države
pogodbenice Kjotskega protokola« (Ur. list RS, št. 41/2004, 125. člen). Kot je predvideval
državni načrt, so lahko upravljavci naprav v obdobju od 2008 do 2012 največ do 15,761
% količine podeljenih emisijskih kuponov izpolnili s pridobitvijo CER v CDM projektih in
ERU v JI projektih.
Vlada Republike Slovenije pripravlja tudi Zakon o podnebnih spremembah, ki »predvideva
vzpostavitev manjkajočega zakonskega okvira za uresničitev ciljev blaženja podnebnih
sprememb in prilagajanja nanje. Zakon tako določa cilje Republike Slovenije v zvezi z
blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. V njem so urejena temeljna
načela, določeni nekateri instrumenti ter programiranje blaženja podnebnih sprememb in
prilagajanja nanje. Zakon ureja tudi druga vprašanja, povezana z blaženjem podnebnih
sprememb in prilagajanjem nanje.« (Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne
spremembe, 2012). Cilji zakona so manjši izpusti toplogrednih plinov in zagotavljanje
gospodarske rasti, blaginje ter mednarodne konkurenčnosti. Služba Vlade Republike
Slovenije za podnebne spremembe je pripravila že tri osnutke zakona: prvega junija 2010,
z upoštevanjem komentarjev, stališč, predlogov, mnenj in pripomb je drugega pripravila
decembra 2010, tretjega pa februarja 2011. Zakon kljub dvoletnim pripravam in javnim
obravnavam še ni bil sprejet.
Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe je hkrati z Zakonom o
podnebnih spremembah v sodelovanju s strokovnjaki in predstavniki civilne družbe,
gospodarstva, lokalnih skupnosti in javne uprave pripravila osnutek Strategije prehoda
Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, ki je bil v javno obravnavo podan
septembra 2011. Na podlagi mnenj in predlogov je bil marca 2012 pripravljen drugi
osnutek. Namen strategije je določiti pot zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, ki bo
omogočila stroškovno učinkovit prehod v nizkoogljično družbo in zagotoviti prilagajanje na
posledice podnebnih sprememb.
O konkretnih rezultatih Slovenije pri doseganju ciljev Kjotskega protokola je še prezgodaj
govoriti, saj prvo ciljno obdobje še ni zaključeno in analize ter poročila še niso narejena.
Kljub ukrepom se v Sloveniji nadaljuje večletni trend naraščanja izpustov toplogrednih
plinov zaradi »prepočasne tehnološke prenove termoelektrarn, neizvajanja načrtovanih
aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, naraščanja
emisij toplogrednih plinov iz prometa, kar je posledica povečanja tranzitnega prometa in
neizvajanja načrtovanih aktivnosti spodbujanja javnega prometa«. (OP TGP-1, str. 5).
»Skupne emisije se zaradi naraščanja oddaljujejo od cilja. Ciljne emisije toplogrednih
plinov, ki so bile določene v OP-TGP, so bile leta 2007 presežene za 3,7 %. Daleč največje
odstopanje od cilja je bilo opazno pri prometu, sledijo proizvodnja električne energije in
toplote, industrijski procesi ter industrija in gradbeništvo.« (Česen, Lah, 2009, str. 14). V
letu 2008 je Slovenija presegla dovoljeno količino izpustov toplogrednih plinov za en
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milijon ton ekvivalenta CO2. Projekcije izpustov toplogrednih plinov za obdobje od 2008 do
2012 kažejo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, vendar naj bi kljub temu prišlo do
povprečnega letnega preseganja kjotske obveznosti za 1,07 milijona ton ekvivalenta CO2,
kar predstavlja preseganje kjotskega cilja za več kot 5 %. Za ta presežek mora Slovenija
na mednarodnem trgu kupiti pravice do izpustov toplogrednih plinov. Glede na pretekle
trende je tudi z uveljavljanjem ponorov cilj Kjotskega protokola za Slovenijo trenutno še
neuresničljiv.
Slika 8: Primerjava dejanskih emisij ter emisij, upoštevanih pri doseganju kjotskega
cilja

Vir: Česen, Lah (2009, str. 11)

6.3

DOSEGANJE KJOTSKIH CILJEV V EVROPSKI UNIJI

Od leta 2004 se beleži splošen trend zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v državah
članicah Evropske unije. Če ne za drugo, je bila gospodarska recesija dobra vsaj za
zmanjševanje izpustov, saj je v letu 2009 prišlo do drastičnega zmanjšanja emisij za 7,3
%, nato pa so se zaradi ponovne gospodarske rasti v letu 2010 emisije povečale za 2,4
%. Po poročilu Evropske komisije so bile v letu 2011 emisije v 27 državah članicah za 18
% manjše glede na raven iz leta 1990. V tem letu so se emisije iz naprav, vključenih v EU
ETS, zmanjšale za več kot 2 % na 1.898 milijonov ton ekvivalenta CO2. V obdobju od leta
1990 do 2010 so se emisije v državah članicah zmanjšale za 15 %, zmanjšala pa se je
tudi intenzivnost emisij. Emisije na prebivalca v državah članicah so se glede na leto 1990
zmanjšale za 21 % in so v letu 2010 znašale 9,4 tone ekvivalenta CO 2. Še bolj zanimiv je
podatek, da je prišlo do zmanjšanja emisij kljub visoki gospodarski rasti. BDP se je v letih
od 1990 do 2011 v državah članicah spremenil za 48 %, od tega v letu 2010 za približno
1,5 %. Iz podatkov lahko sklepamo, da bo državam članicam uspelo doseči cilj Kjotskega
protokola, glede na oceno pa bo lahko celo presežen. »V okviru Kjotskega protokola so se
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države članice EU-15 dogovorile, da bodo v obdobju 2008 – 2012 zmanjšale svoje emisije
toplogrednih plinov za 8 % glede na izhodiščno leto. Na podlagi najnovejših razpoložljivih
evidenčnih podatkov za leto 2010 so bile skupne emisije toplogrednih plinov v EU-15 za
11 % manjše od emisij v izhodiščnem letu brez emisij zaradi rabe zemljišč, sprememb
rabe zemljišč in gozdarstva.« (Evropska komisija, 2012, str. 3). Do tolikšnega zmanjšanja
skupnih emisij je prišlo, ker sta Nemčija in Združeno kraljestvo skupno zmanjšali izpuste
toplogrednih plinov za 483 milijonov ton ekvivalenta CO 2 glede na izhodiščno leto 1990. Ti
dve državi sta sicer največji onesnaževalki v Evropski uniji, ki sta odgovorni za približno
tretjino emisij držav članic Evropske unije. Največ skupnih emisij po podatkih iz leta 2010
predstavlja energetika, saj preskrba z energijo in njena poraba predstavlja kar 60 %. Z 20
% skupnih emisij ji sledi promet, z 10 % pa kmetijstvo.
Žal se bodo v državah članicah EU-127 emisije v letih od 2009 do 2012 nekoliko povečale.
Sloveniji bo težko uspelo biti med devetimi izmed teh dvanajst držav, ki jim bo cilj uspelo
doseči z obstoječimi politikami in ukrepi. Ta podatek me ne preseneča, saj se mi zdi, da
se v tem obdobju pri nas ni veliko naredilo na področju gospodarske učinkovitosti, rabe
energije iz obnovljivih virov in zmanjšanja prometa s spodbujanjem javnega prevoza.
Ker ciljno obdobje Kjotskega protokola še ni zaključeno, se lahko le predvideva, kakšne
bodo skupne emisije toplogrednih plinov v tem obdobju. Po oceni, ki temelji na
predvidevanjih in upoštevanju obstoječih politik in ukrepov, naj bi bile skupne emisije
vseh držav članic Evropske unije manjše za približno 18,2 % glede na raven iz leta 1990.
V državah članicah EU-15 naj bi bile emisije manjše za 11,3 %, v državah članicah EU-12
pa za približno 37,9 % glede na izhodiščno leto. Kjotski protokol določa zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov za vsaj 5 % glede na raven iz leta 1990, Evropska unija pa se
je z njegovo ratifikacijo zavezala, da bo izpuste zmanjšala za vsaj 8 %, kar pomeni, da bo
po ocenah zastavljene cilje presegla. Ta podatek je zelo spodbuden za nadaljnja
prizadevanja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 20 % do leta 2020 in vsaj
50 % do leta 2050.
Evropska komisija poroča tudi, da so podjetja, ki so vključena v EU ETS, upoštevala
pravila in le manj kot 1 % podjetij pravic do emisij toplogrednih plinov za leto 2011, ki
krijejo njihove emisije, niso predala do izteka roka.
V letu 2011 je bila povečana tudi poraba mednarodnih dobropisov CER, pridobljenih v
projektih CDM, in ERU, pridobljenih v projektih JI. »Od leta 2008 lahko podjetja za
izravnavo dela svojih emisij vrnejo mednarodne dobropise za zmanjšanje emisij, kot
omogočajo prožnostni mehanizmi iz Kjotskega protokola. Potrjena zmanjšanja emisij
(CER) so v obdobju 2008 – 2011 znašala 5,8 % vseh vrnitev. EU ETS je odgovoren za
uporabo 456 milijonov CER, od tega jih je 267 milijonov iz Kitajske in 79 milijonov iz Indije
(59 % oziroma 17 % skupne porabe). Drugi CER prihajajo iz Južne Koreje (13 %) in
Brazilije (6 %), preostalih 6 % pa izhaja iz drugih 20 držav. S skupnimi vrnitvami CER in
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EU-12 označuje 12 držav članic Evropske unije, ki so se ji pridružile po letu 2004. To so Češka,
Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovaška, Bolgarija in Romunija.
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ERU je bilo od leta 2008 porabljenih okrog 39 % od približno 1,4 milijarde dovoljenih
dobropisov za obdobje trgovanja 2008–2012.« (Evropska komisija, 2012). To pomeni, da
se mehanizmi Kjotskega protokola s pridom izvajajo in se tako na stroškovno učinkovit
način izpolnjuje obveznosti zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov ter pomaga
državam v razvoju v boju proti podnebnim spremembam. Preseneča me podatek, da je
Slovenija edina izmed držav članic EU-12, ki namerava vlagati v projekte kjotskih
mehanizmov, vendar je očitno to nujno potrebno, če pri doseganju ciljev želi slediti
ostalim državam članicam.
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ZAKLJUČEK

Zavedati se moramo, da bomo posledicam podnebnih sprememb težko ubežali in veliko
let bo minilo, preden bomo uspeli omejiti izpuste toplogrednih plinov in ustaliti njihovo
koncentracijo v ozračju. Morda so napovedi Evropske unije o zmanjšanju izpustov
toplogrednih plinov v tako kratkem obdobju in v taki meri preveč optimistične, vendar so
ukrepi nujni. Morda si res zastavljamo preveč pogumne cilje, a dovolj je že, da smo se
začeli zavedati posledic industrijske revolucije na okolje in naredili prve korake, da
popravimo storjene napake. Čeprav naša prizadevanja v boju proti podnebnim
spremembam trajajo že več kot dve desetletji, smo šele na začetku poti in razumljivo je,
da prvi koraki za nekatere države niso bili najbolj uspešni. Iz napak in pomanjkljivosti smo
se in se še bomo marsikaj naučili ter našli nove, boljše možnosti, s katerimi bomo
uresničili svoje cilje. Do leta 2050 so pred nami še skoraj štiri desetletja in verjetno bo
potrebno sprejeti še nekaj direktiv s spremembami in dopolnitvami obstoječih določil, s
katerimi se bodo ukrepi prilagajali in zaostrovali. Verjamem, da smo v teoriji na dobri poti,
da do leta 2050 dosežemo zadane cilje. Upam, da bodo podjetja, ki so vključena v EU ETS
in s tem zavezana k zmanjševanju svojih emisij, nehala gledati na nakup pravic do emisij
toplogrednih plinov kot na nepotreben strošek, temveč da jih bo ta obveznost spodbudila
k tehnološkemu razvoju in prehodu k obnovljivim virom energije, da bodo hitro in
učinkovito uspela zmanjšati svoje emisije. Navsezadnje je v teoriji sistem tako zastavljen,
v praksi pa ga je potrebno le še s pridom uporabljati.
Res je, da največji onesnaževalci najbolj ogrožajo naš planet, vendar menim, da bo
potrebno ukrepati tudi pri majhnih, nas, ljudeh. Navsezadnje smo ljudje tisti, ki koristimo
storitve in uporabljamo proizvode, ki nastanejo ob izpustih največjih količin toplogrednih
plinov na svetu. Vsa ta proizvodnja je namenjena nam. Smo veliki potrošniki in s pridom
uporabljamo vse, kar sta nam prinesla industrializacija in kapitalizem in si danes niti
predstavljati ne moremo, kakšno je bilo življenje pred tem. Veliko bo potrebno narediti pri
spreminjanju miselnosti človeštva sodobnega sveta, kar bo po mojem mnenju trajalo
desetletja. Vsi samo s prstom kažemo na največje in jih krivimo za stanje, v kakršnem se
nahajamo, ne pomislimo pa, da smo krivi sami, ki vse izkoriščamo za svoje udobje.
Največji korak v boju proti podnebnim spremembam bo narejen, ko bomo ljudje spoznali,
da nismo odvisni od industrije in njenih proizvodov, ampak od narave, na katero smo
skoraj pozabili in jo zanemarili. Ko bomo vsi postali dovolj ozaveščeni, da bomo ločevali
odpadke, varčevali z energijo in jo nadomestili z energijo iz obnovljivih virov ter
avtomobile nadomestili z javnim prevozom ali okolju prijaznejšimi prevoznimi sredstvi,
sem prepričan, da bomo bolj močni v boju proti podnebnim spremembam in jih bomo
lahko preprečili ob pravem času. Ne smemo pa več odlašati.
Pozdravljam ukrepe Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam in sem
prepričan, da nam bo zastavljene cilje uspelo uresničiti. Želim si le, da nam bo kmalu
začel slediti še preostali del sveta, kajti le tako bomo uspeli ohraniti planet, kakršnega
poznamo stoletja ali celo tisočletja.
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