Poročilo Evropske agencije za okolje z novembra 2009 kaže, da so Evropska
unija in vse države članice, razen ene, na dobri poti, da izpolnijo svoje
obveznosti iz Kjotskega protokola za omejitev in zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov.
Protokol zahteva, da EU-15 zmanjša povprečne emisije v obdobju 2008-2012 za 8% pod raven iz
leta 1990, zadnje napovedi pa kažejo, da EU-15 gredo še dlje, in bodo dosegle skupno zmanjšanje
za več kot 13 % pod izhodiščnim letom.
Komentar o ugotovitvah izvršne direktorice Evropske agencije za okolje (EEA), profesorice
Jacqueline McGlade: "Spodbudno je, da Evropske emisije, ki spreminjajo podnebje še vedno
padajo in se pričakuje da bodo padale hitreje od zahtev Kjotskega protokola. Takšni dosežki morajo
spodbujati vse države, da se dogovorijo o veliko večjem zmanjšanju globalnih emisij. Obveznosti
do temeljitih zmanjšanj emisij, so nujno potrebni za omejitev zvišanja temperature planeta pod 2 °
C."
Poročilo EEA kaže, da bomo zmanjšanje v obdobju 2008-2012 dosegli s kombinacijo obstoječe in
dodatne politike, nakupa dobropisov iz projektov za zmanjševanje emisij zunaj EU, trgovanjem s
pravicami do emisij udeležencev v evropskem sistemu trgovanja z emisijami (EU ETS), in
gozdarskimi dejavnostmi, ki vplivajo naabsorbcijo ogljik iz ozračja. Trgovanje v glavnem zajema
emisije ogljika, ki nastajajo v industriji in, ki predstavljajo približno 40 % emisij toplogrednih
plinov EU.
V prihodnje, do leta 2020, se pričakuje doseganje skoraj tri četrtine enostranskega cilja EU za
zmanjšanje emisij na 20 % pod ravnijo iz leta 1990, to bi bilo mogoče doseči doma (torej brez
nakupov emisij izven EU).
Poročilo poudarja pomen EU ETS kot pomoč državam članicam pri doseganju svojih ciljev.
Poudarja tudi, da se morajo vlade osredotočiti na zmanjšanje emisij v sektorjih, ki niso zajeti v ETS,
kot so promet, kmetijstvo in gospodinjstva.

Kako bi lahko EU dosegla načrtovano zmanjšanje?
Poročilo predvideva različne dejavnike, ki prispevajo k skupnem zmanjšanju emisij za več kot 13 %
v EU-15:
- Obstoječe politike in ukrepi za obdobje 2008-2012 lahko prispevajo 6,9 odstotne točke celotnega
zmanjšanja;
- Če države članice izvajajo dodatne ukrepe, kot je bilo načrtovano, bi lahko skupno znižanje
doseglo 8,5 %. Bo pa to v veliki meri odvisno od skupnih prizadevanj štirih glavnih držav
(Francije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva);
- Z uporabo prožnih mehanizmov Kjotskega protokola lahko vlade prispevajo dodatnih 2,2
odstotnih točk znižanja;
- Absorpcija ogljikovega dioksida z okrepljenimi ponori ogljika, bo prispevala za dodatno 1
odstotno točko znižanja;
- Nakup emisijskih kuponov in kreditov s strani upravljavcev EU ETS doda nadaljnje 1,4 odstotne
točke zmanjšanja.
Zmanjšanje emisij bi lahko pospešila gospodarska recesija
Pet EU-15 držav članic (Francija, Nemčija, Grčija, Švedska in Združeno kraljestvo) so že

zmanjšane domače emisije pod svoje cilje. Samo Avstrija pričakuje, da bo zaostajala za svojimi
obveznostmi pod sedanjimi pogoji in bo morala okrepiti svoja prizadevanja za zmanjšanje emisij v
ne-ETS sektorjih.
Vse druge države članice EGP in države, za katere veljajo cilji zmanjšanja emisije v okviru
Kjotskega protokola, bodo predvidoma izpolnile svoje obveznosti.
Države članice so začele v svojih projekcijah upoštevati tudi nedavno gospodarsko recesijo, vendar
poročilo ugotavlja, da so lahko kratkoročno emisije toplogrednih plinov še vedno precenjene. Tako,
bi lahko recesija prinesla dodatno zmanjšanje emisij.

Predvidena vrzel med emisijami toplogrednih plinov držav EU-15 in Kjotskimi enotami (pravicami
do emisij) v ciljnem obdobju Kjotskega dogovora 2008-2012.

