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Zöld utat kapott az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi
rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodás
A Tanács november 10-én határozatot fogadott el, amelyben felhatalmazta a Tanács elnökét, hogy az Unió nevében aláírja az
Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött, az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi
rendszerösszekapcsolásáról szóló megállapodást. Erre a tervek szerint hamarosan sor kerül. A Tanács továbbítja a
megállapodás szövegét az Európai Parlamentnek, és egyetértését kéri a megállapodás megkötéséhez.

A kibocsátáskereskedelmi rendszer az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy költséghatékony módon csökkenteni lehessen az
elsősorban az energiaigényes iparágakból és az erőművekből származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A
megállapodás kölcsönös előnyöket kínál mind az EU, mind pedig a Svájci Államszövetség számára, és mindkét fél számára
lehetővé teszi, hogy elérjék kibocsátáscsökkentési céljaikat, és mindenekelőtt a Párizsi Megállapodás keretében tett vállalásaikat.

Az összekapcsolás révén javul majd mindkét rendszer működése és a szén-dioxid árazás, ami végső soron hozzájárul egy
szilárd nemzetközi szén-dioxid-piac kiépítéséhez.

Az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer nagyon hasonló szerkezettel rendelkezik, és ugyanazon elvekre épül. A
két rendszer jelenlegi kereskedelmi időszaka a 2013-tól 2020-ig tart. A rendszer egyik eleme a lineáris csökkentési tényező, ami a
piacon a kibocsátási egységek mennyiségének évenként történő csökkentését célozza.

A svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer két alapvető követelménynekmár most megfelel abból a háromból, ami ahhoz
szükséges, hogy a megállapodás ténylegesen működjön. Először is, a nagy és energiaigényes létesítményeknek 2013 óta
kötelező megfelelniük a rendszernek. Másodszor, a rendszernek eleme az abszolút kibocsátási határérték.

A harmadik feltétel a légiközlekedési tevékenységekre vonatkozik, ám ezek még nem tartoznak a svájci
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá. Svájc jelenleg dolgozza ki azokat az intézkedéseket, amelyekkel ezt az ágazatot be
lehet vonni a rendszerbe. Ezek végrehajtása szükséges lesz ahhoz, hogy a megállapodás hivatalosan hatályba léphessen.

Az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere 2005-ben lépett életbe. Ez ma a világon a legnagyobb fix összkvótás
kibocsátáskereskedelmi rendszer. Az EU hamarosan lezárja a rendszer 2021 és 2030 közötti időszakra vonatkozó reformját, és
a svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálata is folyamatban van. A megállapodás egyedi rendelkezéseket ír elő azzal a
céllal, hogy a következő szakaszban már számot lehessen vetni a rendszerek jobb működésével, és a jövőben is garantálni
lehessen a kiszámíthatóságot.

Az összekapcsolt rendszerek hatékonyságának biztosítása érdekében az EU és Svájc évente tájékoztatják majd egymást a
saját kibocsátáskereskedelmi rendszerükben rendelkezésükre álló olyan kibocsátási egységek teljes mennyiségéről, amelyek az
összekapcsolt kibocsátáskereskedelmi rendszerből származnak.

Az eddigi és a következő lépések

A Tanács 2010. december 17-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat a Svájci Államszövetséggel erre a
megállapodásra irányulóan.

„Szeretném megköszönni Svájcnak és az Unió összes tagállamának a kölcsönös együttműködésbe vetett
bizalmat. Együttműködésünknek köszönhetően kibocsátási rendszereink szilárdabbá és
költséghatékonyabbá válnak majd. A Párizsban vállalt klímapolitikai célok elérése közös érdekünk, hiszen
egyetlen ország sem képes egymaga felvenni a küzdelmet az éghajlatváltozással szemben. A
kibocsátáskereskedelmi piac bővítésével újabb lépést teszünk egy tisztább jövő megvalósítása felé.”

Siim Kiisler, az Észt Köztársaság környezetvédelmi minisztere

"



A tárgyalások lezárását követően a Bizottság 2017. augusztus 16-án két tanácsi határozatjavaslatot nyújtott be, egyet a
megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról, egyet pedig annak megkötéséről.

A Tanács ma első lépésként elfogadta az aláírásról szóló határozatot, és jóváhagyta a megállapodás szövegét. A megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi határozat elfogadásához az Európai Parlament egyetértése szükséges.

Az aláírásról szóló határozat és maga a megállapodás meg fog jelenni a Hivatalos Lapban. A megállapodás egyes részeit, így az
információk koordinációjáról, valamint a megállapodás megfelelő végrehajtásáért felelős bizottság feladatairól szóló részeket
ideiglenesen fogják alkalmazni.

A megállapodás egésze a megerősítő okiratoknak a felek általi hivatalos cseréjét követő év január 1-jén lép hatályba.
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