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Пропозиції до формування офіційної позиції України на переговорах з
питань зміни клімату у Варшаві (2013)
Робоча Група НУО з питань змiни клiмату (РГ НУО ПЗК) пропонує до Вашої уваги
пропозиції до формування проекту офіційної позиції України на щорічну Конференцію
Сторін у Варшаві.
В першій частині документу ми надаємо пропозицію до питань, по яких Україна активно
бере участь у міжнародних переговорах з питань зміни клімату. В другій частині документу
ми надаємо перелік питань, з яких Україна не має офіційної позиції, але які будуть
розглядатися на найближчих зустрічах і по яких потрібно досягти згоди. Відповідно, ми
пропонуємо, щоб Україна визначилася з позицію по цих питаннях та розглянула відповідні
пропозиції НГО до них.

Пропозиції до процесу ратифікації поправки до Кіотського протоколу та
встановлення зобов’язань по скороченню викидів до 2020 року
Дія першого періоду Кіотського Протоколу завершилася 31 грудня 2012 року. На 8-ій сесії
Конференції Сторін Кіотського протоколу (8 грудня 2012) рішенням 1/CMP8 було прийнято
«Поправку до Кіотського протоколу згідно пункту 9 статті 3». Ця поправка визначає цілі по
скороченню викидів для країн Додатку В до Кіотського протоколу на період до 2020 року та
основні положення щодо Другого періоду зобов’язань.
На 18-ій Конференції Сторін (2012 рік) Україна оголосила свою незмінну з 2008 року
позицію про готовність брати участь у другому періоді дії зобов’язань Кіотського Протоколу
з метою по скороченню викидів -20% від рівня викидів 1990 року та значення кількісного
показника впродовж восьми років (QELRO) 76%.
Згідно даних кадастру рівень викидів за 2011 рік становить 401,3 млн. т СО2-екв або –57%
від рівня 1990 року. А 20% «скорочень» у викидах складають 743,9 млн. т СО2-екв. У
України немає вагомих обґрунтувань та розрахунків щодо такого значного росту викидів
парникових газів, а міжнародні дослідження 2008 року, які базувалися на моделі GAINS,
наводять розрахунки, що за сценарієм «бізнес як звичайно» до 2020 року рівень викидів в
Україні залишиться на рівні не більше ніж -54% від 1990 р., навіть якщо при цьому не
проводити додаткові заходи по зниженню викидів1. Усі міжнародні експерти розуміють,
що мета України -20% передбачає значний рівень надлишку квот на продаж. Така позиція
України не є конструктивною, не сприяє налагодженню співпраці з іншими країнами по
скороченню викидів парникових газів, не сприяє позитивному іміджу на міжнародній арені.

1

IIASA. 2010. GAINS data sheet on GHG mitigation potentials: Ukraine. Version 2.1, [online]. [Accessed 25 of
November 2010]. Available from:http://gains.iiasa.ac.at/Annex1.html
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Рис.1 Прогноз викидів парникових газів в Україні
Хоча рішення по другому періоду дії зобов’язань було прийнято в грудні 2012 року,
поправка до Кіотського протоколу досі не була ратифікована на національному рівні.
На даному етапі Україна має три сценарії дій щодо участі у Кіотському протоколі. Нижче ми
наводимо опис цих трьох сценаріїв та їх значення для майбутнього України.
Сценарій 1
Україна НЕ бере участь у другому періоді Кіотського протоколу.
Уникнення зобов’язання скорочувати викиди та відмова брати участь у міжнародних
процесах може призвести до наступних НАСЛІДКІВ:
1. Україна ВТРАТИТЬ доступ до гнучких механізмів Кіотського протоколу.
Наразі чіткі правила щодо реалізації проектів спільного впровадження на другий період дії
зобов’язань не визначені остаточно, однак Наглядовий комітет за проектами спільного
впровадження на своїй останній зустрічі виголосив готовність підготувати першу чернетку
правил до зимової Конференції Сторін у Варшаві.2
Торгувати квотами на викиди парникових газів з першого або з другого періоду Кіотського
протоколу країнам не заборонено. Однак, поправкою до Кіотського протоколу вводяться
обмеження для країн-покупців. В разі потреби, країни зможуть купити не більше 2% від
власної кількості установлених одиниць (ОВК) першого періоду. Квоти в результаті
транзакцій будуть переміщені з резерву надлишку одиниць попереднього періоду (РНОПП)
країни-продавця до РНОПП країни-покупця. Не зважаючи на це, Австралія, Монако,
Ліхтенштейн, Європейський Союз, Норвегія, Швейцарія, Японія задекларували свою
позицію про відмову від покупки невикористаних дозволів на викиди парникових газів з
першого періоду Кіотського протоколу. Таке рішення країн стало наслідком того, що велика
2

http://ji.unfccc.int/JI_News/issues/issues/I_PTBC86S7TR368V937DHZ1GYURCCD11/viewnewsitem.html

кількість одиниць з першого періоду зобов’язань не відповідала ефективності прийнятих
кліматоохоронних заходів.
Ймовірно, ЄС та інші країни у майбутньому докладатимуть ще більших зусиль для
посилення вуглецевих ринків та збільшення ціни вуглецевих одиниць. Україна володіє
гігантським потенціалом скорочення викидів парникових газів, тому участь у другому
періоді зобов’язань зробить можливим реалізацію такого потенціалу у періоду 2015-2020
років.
2. ДЕГРАДАЦІЯ системи обліку викидів парникових газів
Завдяки участі у першому періоді зобов’язань Кіотського протоколу і, відповідно, низці
проектів технічної підтримки від ЄС та інших країн Україні вдалось запровадити систему
обліку викидів парникових газів, якість якої поліпшується. Увага міжнародної спільноти та
різних міжнародних організацій до якості обліку парникових газів зростатиме й надалі
оскільки це одне з ключових питань всіх пов’язаних міжнародних процесів. Незалежно від
форми та змісту нової кліматоохоронної угоди, котра запрацює з 2020 року, наявність
системи вимірювання, обліку та верифікації парникових газів буде її наріжним каменем. У
разі неучасті нашої держави у другому періоді зобов’язань наявна система, швидше за все,
деградує.
3. НЕДОЦІЛЬНІСТЬ політичного рішення
Участь Україні у другому періоді Кіотського протоколу є стратегічно та політично важливим
рішенням не лише з боку можливого доступу до гнучких механізмів та отриманням технічної
допомоги від Європейських країн, а й з боку підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Сценарій 2
Україна ратифікує поправку до Кіотського протоколу із зобов’язанням скоротити 20%
парникових газів до 2020 року та QELRO у 76%.
У тексті поправки є стаття 3, пункт 7-біс, який визначає обсяг одиниць встановленої
кількості відповідно до виголошеного країною кількісного показника скорочення викидів
(QELRO).3
Наступний пункт цієї поправки 3.7-тер вводить обмеження на кількість одиниць
встановленої кількості (ОВК) для країн з зобов’язаннями. Відповідно до цього обмеження
надлишок ОВК, що перевищує рівень викидів в 2008-2010 рр. – анулюється. Тому не
залежно від того, яке Україна візьме зобов’язання по скороченню викидів, кількість наданих
ОВК (AAU) буде відповідати рівню викидів 2008-2010 років.
Для України середній рівень викидів парникових газів за 2008-2010 рр. становить 390,6 млн.
т СО2-екв., що на 58% менше рівня 1990 року на період до 2020р.
Зокрема, стаття 3, пункт 7-тер викликає неоднозначні інтерпретації серед експертів. Але такі
незалежні міжнародні експерти, як Аня Коллмусс 4 та Анна Корппу5, стверджують, що в разі
встановлення мети по скороченню викидів у -20% Україна НЕ зможе використовувати
3

http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_russian.pdf
http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2013/03/CarbonMarketWatch-COP18_Surplus_rus.pdf
5
http://www.fni.no/doc&pdf/FNI-Climate-Policy-Perspectives-9.pdf
4

залишок одиниць першого періоду зобов’язань, а якщо у проміжку 2015 - 2020 рр.
Україна перевищить середній рівень викидів за 2008-2010 рр., вона буде змушена
компенсувати цей надлишок за допомогою гнучких механізмів Кіотського протоколу
(наприклад, купити квоти на викиди в інших країн).
Сценарій 3
Україна РАТИФІКУЄ поправку до Кіотського протоколу на національному рівні та
встановить мету зі скорочення викидів у -58% від 1990 р. на період до 20206, що
одночасно відповідає середньому рівню викидів за 2008-2010 рр.
В разі перевищення ліміту наданих ОВК (середнього рівня 2008-2010), країна зможе
перекрити це перевищення за рахунок резерву одиниць з першого періоду зобов’язань. Про
можливість використання квот з попереднього періоду для використання зобов’язань по
скороченню викидів вказано у п. 25 Рішення 1/CMP8.7
Для того, щоб перекрити перевищення ліміту, Україна має достатньо квот з попереднього
періоду, кількість яких складає приблизно 2,7 млрд. т. СО2-екв. Навіть якщо Україна,
перевищить встановлений ліміт викидів у два рази та утримуватиме такий рівень викидів
впродовж всіх восьми років другого періоду зобов’язань Кіотського протоколу, то навіть для
цього потрібно буде лише 2,5 млрд. т СО2-екв.
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Рис.2. Графічне пояснення «Поправки до Кіотського протоколу згідно пункту 9 статті 3»
РГ ПЗК вважає, що найвигідніше взяти зобов’язання зі скорочення викидів
парникових газів на рівні 2008-2010 років -58% від рівня викидів 1990 року і
ратифікувати поправку до Кіотського Протоколу, паралельно домовляючись з ЄС про
технічну допомогу у виробленні політики скорочення викидів парникових газів. Це

6

Збільшення амбіційності зобов’язань щодо скорочення викидів парникових газів дозволено ст. 12 Рішення
1/CMP8 «Поправка до Кіотського протоколу згідно пункту 9 статті 3»
7
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_russian.pdf

дозволить використовувати одиниці з першого періоду та забезпечить доступ до ринкових
механізмів Кіотського протоколу у другому періоді зобов’язань.

Щодо проектних механізмів Кіотського Протоколу
До Конференції Сторін у Варшаві Наглядовий Комітет проектів спільного впровадження
обіцявся підготувати першу чернетку правил щодо реалізації проектів спільного
впровадження. З огляду на те, що протягом першого періоду дії зобов’язань Кіотського
протоколу Україна була лідером з реалізації проектів СВ, то вона безсумнівно має
представляти свою позицію на рахунок цього процесу. Зі своєї сторони РГ НУО ПЗК
пропонує зосередити уваги на наступних питаннях:
1. Реалізація проектів СВ має відбуватися в рамках одного операційного напрямку
(об’єднаного Треку, замість двох);
2. Новий об’єднаний операційний Трек має представляти чіткі критерії визначення
додатковості по проектах;
3. У другому періоді Кіотського протоколу має бути представлений список позитивних
технологій для реалізації проектів СВ. Існування такого списку допоможе полегшити
процес схвалення проектів та зменшити трансакційні витрати. Зокрема такий список
кожні три роки має переглядатися та оновлюватися.
4. Розрахунок базової лінії теж має бути більш чітким та прозорим. Беручи до уваги той
факт, що СВ – це механізм для країн з визначеним лімітом викидів, який базується на
історичних фактичних даних, базова лінія проекту також повинна встановлюватися за
історичним принципом. Таким чином, базова лінія повинна бути визначена на рівні,
що забезпечить валові скорочення викидів або так звані «атмосферні вигоди».
Стандартизовані базові лінії – інша альтернатива, якою можна скористатися, аби
зменшити розмитість при розрахунках базової лінії. Базові лінії повинні
переглядатися щонайменше кожні п’ять років незалежними аудиторами та схвалені
керівним органом. Більше про позицію НУО щодо проектних механізмів Кіотського
Протоколу:
http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/can_submission_jointimplementation_feb15.pdf

Щодо використання реєстру одиниць з попереднього періоду
Створення реєстру вуглецевих одиниць попереднього періоду було визначено п.14 рішення
1/CMP88, однак інші можливості щодо використання вуглецевих квот, окрім як для
виконання власних зобов’язань по скороченню викидів не були прописані.
РГ НУО ПЗК пропонує Українській делегації зосередитися адаптації цього питання до
національної ситуації, зокрема роз’яснити можливість використання одиниць з попереднього
періоду для реалізації проектів СВ.

8

http://unfccc.int/resource/docs/2012/cmp8/rus/13a01r.pdf

Питання на міжнародних переговорах, по яких у України немає позиції
Окрім вище вказаних питань, на міжнародних переговорах підіймаються питання, які не
представлені в попередніх проектах офіційної позиції. Відповідно, під час міжнародних
переговорів офіційна делегація від України не буде мати можливості приймати ті чи інші
рішення.
Нижче наведено перелік питань з пропозицією включення в позицію.

Щодо механізму генерування коштів для фінансування адаптації, співпраці по
технологіях та скорочення викидів в країнах, що розвиваються.
Питання щодо участі країн у наповненні глобального кліматичного фонду гостро
обговорюється на міжнародних переговорах. В проекті офіційної позиції України питання
фінансової участі не відображене. Аналіз різних пропозицій наповнення глобального
кліматичного фонду, проведений НЕЦУ доводить, що за будь-якого із запропонованих на
сьогодні механізмів фінансування Україна повинна буде вносити кошти або у вигляді
передачі частки квот або у вигляді реальних коштів.
Україна входить в групу індустріально розвинених країн і повинна розділяти
відповідальність за ті зміни клімату, що вже відбуваються. В той же час, Україна повинна
наголошувати на необхідності диференційованого підходу для України, зважаючи на
низький рівень ВВП.
Більш детальну аналітичну інформацію щодо механізмів фінансування подано в документі,
який був підготовлений РГ НУО ПЗК у 2009 році. Не зважаючи на деталі переговорного
процесу, суть основних питань з області фінансів залишилися для України незмінними. З
документом
можна
ознайомитися
за
посиланням:
http://climategroup.org.ua/upl/rekNPOBonn.pdf

Щодо питання співпраці по технологіях
Україна повинна почати відслідковувати роботу Виконавчого Комітету по Технологіях та
виявити можливості щодо розвитку нових технологій, що є безпечними для клімату, та, з
огляду на ці можливості лобіювати ті, які будуть найбільш прийнятними та вигідними для
України або підтримати вже висунуті на переговорах пропозиції інших країн.

Щодо питання викидів від секторів міжнародного авіаційного та морського
транспорту
Викиди від цих секторів дуже стрімко ростуть і сягають 4% світових викидів парникових
газів. Країни мають запевнитися в тому, що сектор авіації є невід’ємною частиною
глобальних дій щодо попередження дії змін клімату. Тому в рамках РКЗК ООН потрібно
встановити зобов´язання для цих секторів на скорочення викидів і пропрацювати механізми,
що не накладатимуть на країни, що розвиваються, значних відрахувань.

