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Щодо незадовільної міжнародної політики України з питань зміни клімату
Шановний Валерію Івановичу!
Робоча група неурядових українських організацій з питань зміни клімату (РГ НУО ПЗК)
звертає Вашу увагу на загрози національним інтересам та екологічній безпеці в наслідок
поточної міжнародної політики України з питань зміни клімату.
5 вересня у Бангкоці (Таїланд) закінчилася міжсесійна зустріч Сторін Рамкової Конвенції
ООН про зміни клімату (РК ООН ЗК), де брала участь офіційна українська делегація на
чолі з Головою Державного агентства екологічних інвестицій (ДАЕІ) Якубовським
Владиславом. В результаті, група Кіотського протоколу підготувала неофіційний робочий
документ з поправками до Кіотського протоколу та погодила підготувати офіційний
переговорний документ для прийняття на 18-тій Конференції Сторін у листопаді-грудні
2012. Неофіційний текст підготувала також група щодо дострокового співробітництва,
діяльність якої закінчується 2012 році. Крім цього, був проведений ряд круглих столів,
неформальних зустрічей та консультацій, в результаті яких Українська делегація лише
підтвердила:
a. свої зобов’язання до 2020 року скоротити викиди на 20% у порівнянні із 1990
роком;
b. свою позицію щодо перенесення надлишкових квот на другий період дії
зобов'язань за Кіотським протоколом без жодних обмежень;
Нагадаємо, що Україна виступає за продовження дії зобов’язань згідно Кіотського
протоколу. Згідно рішення 1/CMP.71 пропонувалося до 1 травня 2012 року подати до
Секретаріату ООН кількісно визначені цілі з обмеження та скорочення викидів (КВЦОСВ)
парникових газів. Україна цей документ досі не підготувала та не подала. Під час сесії у
Бангкоці Україна повідомила2 лише про необхідність подальшого вивчення питання
переходу до кількісно визначених цілей з обмеження та скорочення викидів. Разом з тим,

1
2

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/session/6250/php/view/decisions.php
http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/application/pdf/awgkp_qelro_ukraine_280812.pdf

1

30.08.12р. на офіційному сайті ДАЕІ було оприлюднено заяву3, у якій говориться про те,
що «Україна презентувала свої кількісні обмеження та скорочення викидів парникових
газів (QELRO) на другий період зобов’язань Кіотського протоколу». Така заява не
відповідає дійсності. Звертаємо увагу також на відсутність Стратегії низьковуглецевого
розвитку держави згідно зобов’язань Канкунських угод4 РК ООН ЗК 2010 року.
Якщо Україна надалі буде наполягати на позицію щодо повного переносу надлишкових
квот, тоді існуватиме ймовірність не участі у другому періоді дії зобов’язань Кіотського
протоколу, що унеможливить використання механізмів спільного впровадження та
торгівлі квотами. Повний перенос надлишкових квот на другий період дії зобов’язань
політично неприйнятий для більшості країн-прихильників збереження Кіотського
протоколу, оскільки дасть змогу формально виконувати зобов’язання зі скорочення
викидів ПГ фактично не здійснюючи жодних скорочень.
Ми вважаємо, що дії Української делегації на міжнародній арені кліматичних переговорів
ООН є незадовільними та можуть мати й інші негативні наслідки:
 Неможливість «де-юре» вступу у дію другого періоду зобов’язань згідно Кіотського
протоколу та використання гнучких механізмів у 2013 році через неузгодженість
країнами кількісних показників скорочень викидів;
 Негативний міжнародний імідж держави;
 Неможливість інтеграції до Європейської системи торгівлі квотами на викиди
парникових газів (EU-ETS);
 Блокування ходу міжнародних переговорів щодо формування нової пост-Кіотської
угоди.
Для попередження негативних наслідків для України, що пов’язані з міжнародними
процесами РК ООН ЗК, закликаємо Вас терміново сприяти регулярному проведенню
засідань Міжвідомчої Комісії із забезпечення виконання Рамкової Конвенції ООН про
зміни клімату (МВК)5, де буде розглянуто прогрес міжнародної та національної політики
України з питань зміни клімату. РГ НУО ПЗК закликає уряд України затвердити та
формально подати до Секретаріату РК ООН ЗК амбіційні кількісно визначені цілі з
обмеження та скорочення викидів парникових газів з урахуванням позиції РГ НУО ПЗК6
(стабілізація викидів на рівні 2008 року, що відповідає 420,6 млн. т. CO2-екв.) та аналізу
групи Малих острівних країн7 (в середньому на рівні 427.6 млн. т. викидів CO2-екв. щороку
в період дії зобов’язань). Також пропонуємо розглянути можливість відмови від
перенесення невикористаних квот на наступний період. Не зважаючи на позицію ДАЕІ,
запропоновані рішення матимуть позитивний ефект на економіку та статус України на
міжнародній арені, тому що сприятимуть розвитку державних заходів задля зменшення
використання палива у середньостроковій та довгостроковій перспективі через
економічно рентабельні заходи з енергозбереження та використання відновлювальних
джерел енергії. Також, вони зупинять негативний вплив українського надлишку квот на
викиди обсягом 2,3 млрд. одиниць на тенденції вуглецевого ринку.
Українські урядовці неодноразово заявляли на офіційному рівні про можливість гнучкої
позиції України, проте це не підтверджено діями та викликає недовіру міжнародної
спільноти. Українська делегація повинна розуміти реальну перспективу ходу
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міжнародних переговорів та йти на компромісні рішення задля попередження негативних
наслідків від глобальних змін клімату, підтримуючи інші країни в пошуку рішення цієї
проблеми. Необхідність скорочення викидів парникових газів для утримання глобального
підвищення температури в межах 2С має бути передумовою для формування української
позиції на переговори ООН з питань зміни клімату.
Просимо повідомити Голову РГ НУО ПЗК Андрія Мартинюка про вжиті заходи для
покращення політики України з питань зміни клімату та інформацію про проведення
чергового засідання МВК.

З повагою,

Голова Робочої групи НУО
з питань зміни клімату

Андрій Мартинюк

3

