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Izstop iz Pogodbe o energetski listini še pred COP26 

Ljubljana, 12.8.2021 

 

Spoštovani minister Vrtovec,  

 

Pogodba o energetski listini (ECT) predstavlja oviro prehodu na čisto energijo in mora biti zato 

ukinjena. Podpisane organizacije civilne družbe1 pozivamo politične voditelje vseh evropskih držav, 

naj dajo prednost podnebnim politikam in se držijo svojih podnebnih obljub ter zato tudi izstopijo iz 

Pogodbe o energetski listini (ECT) najkasneje do mednarodne podnebne konference COP26 

novembra letos. 

  

Evropske države si z močnim podnebnimi zavezami s strani EU in Združenega kraljestva, ki gosti 

letošnji COP26, prizadevajo biti v ospredju boja s podnebno krizo. Vendar so te države hkrati 

pogodbenice ECT, ki ščiti naložbe v fosilna goriva in energetskim podjetjem omogoča, da tožijo 

države pred korporativnimi sodišči zaradi sprejetja potrebnih podnebnih ukrepov. Tudi znanost je 

soglasna v sporočilu, da nadaljnje izkoriščanje fosilnih goriv ni združljivo z dobrimi pogoji življenja na 

Zemlji. 

  

ECT - ratificirana leta 1994 v precej drugačnem kontekstu od tistega, v katerem živimo danes – 

»zaklepa« naložbe v vrednosti več milijard evrov v nafto, premog in plin. Zgolj v Evropi je kar 344,6 

milijarde evrov fosilne infrastrukture zaščitene s to Pogodbo, kar predstavlja več kot dvakratnik 

letnega proračuna EU. Nadaljnje zagotavljanje zaščite virom energije, ki jih je treba opustiti, je 

preprosto nezdružljivo z ambicijami evropskega zelenega dogovora in Pariškega sporazuma o 

omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 ° C. 

 

Trenutni »proces posodobitve« Pogodbe o energetski listini, ki se je začel leta 2009, je že vnaprej 

obsojen na neuspeh. Potrebne so znatne spremembe, s katerimi bi zagotovili, da prag 1,5 ° C ali celo 

2 ° C ne bo ogrožen, vendar je dogovor glede teh sprememb malo verjeten, saj je potrebno soglasje 

vseh članic ECT. V najboljšem primeru to vodi v 10 do 20 let nadaljnje zaščite fosilnih goriv. V 

najslabšem primeru pa se bodo pogajanja glede tega zavlekla za več let in potem neslavno propadla, 

naše podnebje pa bo prepuščeno na milost in nemilost velikanov fosilne industrije. Tega si enostavno 

ne moremo privoščiti, zato morajo biti vse javne politike in naložbe skladne in jasno usmerjene v 

pravičen energetski prehod.  

  

ECT vlade odvrača od sprejemanja potrebnih odločitev: kakršnikoli poskusi spreminjanja javnih politik 

ali javnih subvencij v energetskem sektorju lahko zaradi te pogodbe vodijo v milijonske ali celo 

milijardne terjatve, ki se plačujejo z javnim denarjem. V začetku tega leta je nemško premogovno 

podjetje RWE tožilo nizozemsko vlado zaradi sprejetja zakona o postopni odpravi premogovnih 

                                                             
1 Seznam organizacij podpisnic izjave je na voljo na http://s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2021/07/CSO-
Statement-.pdf 
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elektrarn do leta 2030, pri čemer zahtevana odškodnina znaša kar 1,4 milijarde evrov. Podobno se 

dogaja v drugih evropskih državah: Italija se je znašla na zatožni klopi zaradi prepovedi izdaje novega 

dovoljenja za iskanje in črpanje nafte na morju, prav tako sta grožnje s tožbo prejeli Slovenija, ki je od 

podjetja, ki je nameravalo začeti s frackingom, zahtevala študijo vplivov na okolje, in Madžarska s 

tem, ko je znižala cene električne energije v boju proti energetski revščini. 

 

Vlade ob soočanju s podnebno krizo ne morejo in ne smejo imeti zvezanih rok pri sprejemanju 

potrebnih ukrepov, ki bi vodili v hitro preoblikovanje našega gospodarstva, osvoboditev okov fosilne 

industrije ter v pravočasno prilagoditev podnebnim spremembam. Z ECT tega ni mogoče storiti.  

 

Novembra letos se bodo vlade sestale v Glasgowu, da bi se dogovorile o nadaljnjih podnebnih 

ukrepih. ECT s temi ambicijami ni združljiv. Več kot milijon državljanov EU je podpisalo peticijo, s 

katero zahtevajo izstop EU iz ECT. Danes več kot 400 okoljskih, podnebnih, razvojnih, potrošniških, 

sindikalnih, mladinskih organizacij in aktivistov od vseh evropskih vlad in EU zahteva2 izstop iz ECT 

še pred COP26 in hkratno prenehanje s prizadevanji za razširitev geografskega dosega Pogodbe na 

države globalnega juga. 

 

S spoštovanjem, 

Andrej Gnezda 

Umanotera 

 

Kontakt: Andrej Gnezda, andrej@umanotera.org, 01 439 71 00 
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