Виконавець:

Боротьба зі змінами
клімату завдяки
торгівлі викидами
Україна має намір запровадити
національну систему торгівлі викидами для
боротьби зі змінами клімату

Виклик:
Непрості завдання для уряду України
Зміни клімату вже зараз суттєво впливають на світ та породжують
численні проблеми для різних країн. Для боротьби зі змінами
клімату країни впроваджують системи торгівлі викидами,
встановлюючи в межах країни максимальний допустимий обсяг
викидів парникових газів. Підприємства отримують так звані квоти,
які дозволяють їм викидати парникові гази в обмеженій кількості.
Підприємства, залежно від обсягів викидів, можуть як скористатися
квотами самостійно, так і продати їх іншим учасникам системи.
Держава поступово знижуватиме максимальний допустимий обсяг
викидів для підприємств, що і забезпечить скорочення обсягів
викидів на рівні країни в майбутньому.
Українська економіка значною мірою залежить від важкої
промисловості. Україна викидає втричі більше вуглекислого газу
на одиницю продукції ніж країни ЄС. Навіть у порівнянні з іншими
країнами питомий обсяг викидів в Україні вдвічі перевищує
середній показник у світі. Не в останню чергу саме з огляду
на статистику Україна взяла на себе зобов’язання розробити
належну кліматичну політику. Зокрема, Угода про асоціацію між
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Європейським Союзом та Україною передбачає запровадження
системи торгівлі викидами. За виконання даного завдання
відповідає Міністерство екології та природних ресурсів України.
Подібного роду комплексна і масштабна реформа вимагатиме
неабияких зусиль від міністерства, якому наразі бракує як ресурсів,
так і належного досвіду.

Наш підхід: Забезпечення ефективної
боротьби зі змінами клімату

Чисте повітря. Захист тварин і рослин

Від імені уряду Німеччини GIZ підтримує наміри України
запровадити систему торгівлі викидами. Саме тому GIZ тісно
співпрацює з Міністерством екології та природних ресурсів
України. Міністерство, за підтримки GIZ, має визначити орган,
відповідальний за систему торгівлі викидами. Німецькі фахівці
надаватимуть консультації міністерству при розрахунку
максимально допустимого обсягу викидів в Україні та його
розподілу у вигляді квот на викиди серед підприємств-учасників
системи. Буде розроблено власну електронну систему, за
допомогою якої орган, відповідальний за систему торгівлі
викидами, буде збирати та опрацьовувати дані про викиди
підприємств.

Система торгівлі викидами вважається прозорим, ефективним та
найбільш економічно доцільним інструментом скорочення викидів.
Механізм передбачає торгівлю квотами, адже підприємства, які
сповна не використовують отриманий обсяг квот, можуть продати їх
іншим підприємствам. Так, на ринку в процесі торгівлі формується
ціна на квоти, а відповідно і на викиди. З метою покриття викидів
квотами українські підприємства можуть або купувати квоти на
ринку, або інвестувати у зелені технології та продавати надлишкові
квоти. Система торгівлі викидами забезпечить вигоди не лише для
підприємств, а й для населення та навколишнього середовища в
цілому.
На кожну тонну викидів має бути квота

Наші результати: Представники тисячі
підприємств отримають належну підготовку
З метою впровадження системи торгівлі викидами GIZ
консультуватиме представників урядового сектору. Окрім того, в
структурі Міністерства екології та природних ресурсів України буде
визначено орган, відповідальний за систему торгівлі викидами.
Більше того, орієнтовно тисяча українських підприємств стане
учасниками системи, тому ще до початку роботи системи торгівлі
викидами вони звітуватимуть про обсяги викидів. Співробітники
підприємств ознайомляться з правилами моніторингу та звітності
викидів парникових газів за допомогою електронної системи
обробки даних.

Ринок формує ціну за тонну викидів

Світлана Гринчук:
“Створення належних умов”
Світлана Гринчук очолює Департамент з питань зміни клімату
Міністерства екології та природних ресурсів України. Вона
підтверджує, наскільки важливим є впровадження системи торгівлі
викидами для боротьби зі змінами клімату:
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„Зміни клімату – це проблема глобального рівня. Тому Україна вже зараз
активно впроваджує власну кліматичну політику, невід’ємною складовою
якої є системи торгівлі викидами. За підтримки уряду Німеччини
Україна працює над розробкою різних структурних елементів системи,
що дозволить в майбутньому уряду України запровадити повноцінну
систему торгівлі викидами. Ще на початковому етапі підготовки вкрай
важливо залучити до процесу якомога більше учасників, а це виклик для
кожної країни, що має на меті впровадження системи торгівлі викидами.
Тому німецький уряд всіляко підтримує нас у налагодженні діалогу з усіма
учасниками процесу. Ми переконані, що нам вдасться створити належні
умови для запуску цілісної та ефективної системи торгівлі викидами.
Це, в свою чергу, дозволить уряду прийняти відповідне рішення про
запровадження системи“.
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