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zadeva: Pripombe na osnutek državnega načrta razdelitve pravic emitirati toplogredne
pline za obdobje 2005 – 2007

Spoštovana mag. Nared,
Čeprav je državni načrt razdelitve (DNR) že formalno odobren s strani Evropske komisije in čeprav po
dosedanjem upoštevanju naših pripomb čez DNR lahko sklepamo, da tudi naslednje pripombe ne bodo
umeščene v končno verzijo načrta, jih vseeno želimo posredovati. Pripombe so razdeljene po
vsebinskih sklopih.
celotna količina emisijskih kuponov Menimo, da je celotna količina emisijskih kuponov, ki bodo
po predloženem načrtu razdeljeni, prevelika in tako celotna shema ne bo dosegla okoljske
učinkovitosti. Podatki o emisijah podjetij iz obdobja 1999-2002 se od ene do druge verzije DNR
spreminjajo, s pojasnilom, da so se podatki dopolnjevali, čemur moramo vsekakor verjeti. Nadalje se
številke sklicujejo na OP TGP, ki se je prav tako spreminjal – zaradi povečanja izhodiščnih emisij, kar
je dovolilo tudi višje emisije v sektorju trgovanja z emisijami. Nenehno povečevanje končne vsote
emisijskih kuponov je tako dobro utemeljeno in ne moremo mu oporekati. Kljub temu pa sodimo, da
so podjetja dobila zelo dobrodušne količine kuponov, kar je bilo tako s strani MOPE kot s strani
Instituta Jožef Stefan javno potrjeno v javni predstavitvi zadnje verzije osnutka DNR. MOPE pozivamo,
da kot osnovo podeljevanja emisijskih kuponov postavi povprečje obdobja 1999-2002, ne pa leto z
najvišjimi emisijami v tem obdobju. Poleg tega MOPE pozivamo, da se v DNR tudi formalno zabeleži
'grožnjo', ki jo je upravljalcem posredoval mag. Tavzes na predstavitvi DNR in obravnavi NPVO – da v
prihodnjih obdobjih ni pričakovati tako dobrodušne razdelitve in da bodo zato investicije v čistejše in
učinkovitejše tehnologije neobhodne.
prostovoljno vključevanje v trgovanje V načrtu še vedno ni pojasnjeno, kakšne so konkretne
pridobitve zaradi dodatno vključenih naprav. To, da bo tako več upravljalcev, ki bodo sodelovali v
trgovanju, ni dovolj argumentirana odločitev za dodatno brezplačno razdeljevanje emisijskih kuponov.
MOPE pozivamo, da argumentira takšno odločitev s konkretnimi pridobitvami, še posebej za okolje.
Poleg tega mora biti določeno, kako se lahko naprave, ki se za prostovoljni vstop v trgovanje odločijo
v, na primer, letu 2006, vključijo v trgovanje in koliko kuponov lahko dobijo.
rezerve DNR predvideva odprodajo kuponov, ki ostanejo v rezervi konec l. 2007. MOPE pozivamo, da
to določilo umakne iz DNR in namesto tega določi, da se neuporabljeni kuponi po izteku obdobja
2005-2007 uničijo.
javna obravnava Postopek 'javne obravnave' je bil vseskozi daleč od 'javne obravnave', saj so bili
vanj vključeni zgolj upravljalci naprav. Javnost obsega poleg upravljalcev naprav tudi druge deležnike,

o katerih udeležbi v javni obravnavi ni znanega ničesar. Okoljske nevladne organizacije so del javnosti,
pa na nekatere obravnave načrta niso bile povabljene ali kako drugače vključene. Pozivamo MOPE, da
se zapisniki individualnih sestankov z upravljalci javno objavijo. Prav tako naj se javno objavijo
zapisniki obravnav z upravljalci naprav. Pozivamo vas tudi, da v prihodnje na sestanke z upravljalci
povabite tudi širšo javnost ter da se individualnim srečanjem kot obliki javne obravnave izogibate.
Javna razprava o predloženem DNR bi bila veliko bolj transparentna oblika javne obravnave, pa tudi
rezultat bi bil DNR, ki bi bil oblikovan po načelih direktive (transparentnost!).
prihodnja obdobja DNR ne omenja kako se bodo kuponi razdeljevali v obdobju 2008-2012. Čeprav
direktiva ne predpisuje tega izrecno, bi bilo dobro predstaviti vsaj okvirno razdelitev za 2008-2012. To
je predvsem pripravno za upravljalce, saj se lahko tako že danes začno pripravljati na potrebne
investicije za prihodnost ter v načrtovanje svojega poslovanja lahko vključijo omejitve, ki jim jih
postavlja okoljska zakonodaja. V okviru tega področja vas še enkrat pozivamo, da se v DNR zabeleži,
da v prihodnjem obdobju razelitev kuponov ne bo tako dobrodušna (kar je že bilo povedano pod
razdelkom Celotna količina emisijskih kuponov).
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