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Зміст презентації
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Коротко:

FutureCamp засновано у 2001 р. як незалежне підприємство, що
надає послуги компаніям та урядам. Підприємство залучає 25
фахівців із досвідом та знаннями з різних галузей економіки.

Менеджмент і стратегічний
консалтинг
сталий розвиток і кліматична стратегія;
робота в комітетах | інноваційні процеси
Глобальне кліматичне врядування
Системи управління якістю ISO 9001

Клімат і довкілля
торгівля квотами в ЄС | проекти
скорочення викидів | CDP | звітність про
викиди вуглецю за CSR | оцінка життєвого
циклу | водний слід | компенсація викидів;
системи управління довкіллям ISO 14001

Енергоефективність

Торгівля квотами на CO2

системи енергоменеджменту ISO 50001;
DIN EN 16247-1 енергоаудит
оцінка та моніторинг

послуги з торгівлі | маркетинг
сертифікатів | аналіз ринку
оцінка проектів та пропозицій

Аналіз і передача знань
Воркшопи, тренінги та семінари
модерація | інституційна спроможність
дослідження, окремі звіти та досвід
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Академія FutureCamp
Практичні семінари стосовно клімату,
енергії, довкілля та сталого розвитку
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FutureCamp: послуги, пов'язані із СТВ, для операторів установок
Німеччини з 2001 року
Стратегічна та операційна підтримка:
‗ Управління та контроль за викидами / моніторингом і звітністю:
●
●
●

збір даних;
розробка моніторингових звітів про викиди ПГ;
започаткування та організація процесу, із залученням відповідних
організаційних підрозділів підприємства.

‗ Аналіз внутрішніх заходів щодо скорочення викидів ПГ.
‗ Заявка на розподіл квот на викиди у СТВ ЄС (EUA).
‗ Звітність про викиди та повідомлення про обсяги виробництва.
‗ Торгівля квотами та іншими вуглецевими одиницями (EUA, ERU,
CER):
●
●
●

моніторинг ринку;
допомога при впроваджені заходів;
оцінка різних варіантів управлінських рішень на основі ринкової інформації

‗ Додатково: Розробка проектів спільного впровадження
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FutureCamp: розвиток інституційної спроможності з питань
СТВ закордоном
Послуги

Деякі послання:

‗ розробка систем моніторингу, звітності та
верифікації;

‗ розвиток інституційної спроможності для
запровадження МЗВ та систем торгівлі
квотами в інших країнах від імені
Міністерства довкілля Німеччини, GIZ та
Світового банку, а саме, в Чилі, Китаї,
Казахстані, Мексиці, Півд. Кореї, Таїланді,
Туреччині та Україні.

‗ розробка нормативних документів щодо
здійснення оцінки та розподілу квот;
‗ конференції, семінари та тренінги;
‗ розвиток ноу-хау у країнах з перехідною
економікою та країнах, що розвиваються.

‗ Розробка показників бенчмаркінгу для
СТВ у Шанхаї від імені Азійського банку
розвитку.
‗ Розробка дорожньої карти для схеми
торгівлі квотами в Туреччині від імені
Світового банку.
‗ Розробка базових умов / критеріїв,
необхідних для об'єднання систем
торгівлі з точки зору МЗВ у формі
Посібника з передової практики для
Федерального екологічного агентства
Німеччини / Управління з торгівлі
викидами Німеччини.
‗ Організація міжнародної конференції з
моніторингу, звітності та верифікації з
учасниками з Австралії, Китаю,
Казахстану, Мексики, Півд. Кореї, США та
різних країн Європи від імені
Федерального екологічного агентства.
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FutureCamp – діяльність в Україні
Підтримка з питань СТВ
‗ Впродовж кількох років FutureCamp
здійснює:
●

●
●

прийом українських делегацій для
проведення навчання у Німеччині;
передусім підтримка з питань МЗВ;
Інша діяльність, яка здійснюється від
імені BMUB Німеччини.

‗ Роботи, що стосуються СТВ за
фінансування PMR Світового банку
●
●

●

положення з МЗВ;
розробка пілотних планів моніторингу /
звітів про викиди та їх верифікація;
участь у Проекті PMR спільно з
українським партнером TMS та TÜV
Nord, під керівництвом Verico.

© 2017 FutureCamp Climate GmbH

5

Зміст презентації
‗ Коротко про FutureCamp
‗ “Вуглецева стратегія” підприємтсва
‗ Інструкції для підготовки приватного сектору
‗ Окремі положення з інструкції

‗ Висновки та рекомендації
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Вуглецева стратегія підприємства - Огляд
Зовнішні виконавці
(верифікатори, торгові
посередники, консультанти)

Політика та регулювання
Викиди CO2 та дотримання вимог

(національні органи)

(менеджмент підприємства)

В межах підприємства

Менеджмент
Керування процесом
виконання
Корпоративне планування
Управління ризиками
Торгівля

Юридичний відділ
Облік і контроль;
податки, баланс

Установка
Ведення обліку поточних
обсягів викидів та розрахунки
прогнозних показників
Управління виробничим
процесом
Контактна особа з питань
довкілля та СТВ

IT
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Типові виклики для компаній у зв'язку із запровадженням СТВ (ЄС)
‗ Всередині компанії: іноді проблему недооцінюють:



її вважають класичним „екологічним“, а не фінансовим питанням;

зазвичай спостерігається відсутність або затримка в наданні персоналу та/або
фінансових ресурсів;



невизначеність процесів (напр., “хто відповідає за що?”);



відсутність або невизначеність внутрішніх систем менеджменту.

‗ Залежність від дій уряду:




стислі строки для запровадження; затримка у прийнятті нормативно-правових
документів;
інколи важливі регуляторні акти з'являються зі значною затримкою
(напр., стосовно врегулювання питань оподаткування та балансу підприємств).

‗ Додаткові умови, напр., створення реєстрів та відкриття там рахунків підприємства.

‗ Примітка: в ЄС системи МЗВ і СТВ запроваджувалися одночасно!
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2-й період СТВ ЄС (2008-2012): отримано більше досвіду
‗ Досвід стосовно розподілу квот та інших питань регулювання:






спрощення СТВ сприяло підвищенню ефективності та сприйняттю системи її
учасниками;
темп загального економічного розвитку Європи та відсутність механізму
скорочення обсягу квот на ринку призвели до їх надлишку, що додатково
ускладнилось через стрімке зростання обсягів імпорту CER та ERU,
обумовлене значною пропозиції проектних одиниць за механізмами CDM та
JI;
із збільшенням обсягів торгівлі питання ринкового нагляду стають більш
важливими.

‗ Досвід операторів:




для більшості операторів питання управління викидами та СТВ стають
„звичайною справою“;
все більше операторів стають більш активними також у торгівлі, і
використовують цей інструмент для
 співфінансування інвестицій,

 створення доходу, і навіть
 генерування ліквідності (економічна криза 2009 р.!)
© 2017 FutureCamp Climate GmbH
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Зміст презентації
‗ Коротко про FutureCamp
‗ “Вуглецева стратегія” підприємтсва
‗ Інструкції для підготовки приватного сектору
‗ Окремі положення з інструкції

‗ Висновки та рекомендації
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Посібник для приватного сектору розроблено в рамках
проекту PMR у Туреччині 2016 р. – основа, зміст та мета
Інструкції для приватного сектору розроблено:
‗ в рамках проекту PMR щодо запровадження СТВ у Туреччині;
‗ силами FutureCamp (головний виконавець) за співпраці з Ecofys та LifeEnerjy;
‗ http://pmrturkiye.org/wp-content/uploads/2017/01/PMR-Turkey-Private-SectorGuidance.pdf
Наступні слайди цієї презентації побудовані на основі Посібника для приватного
сектору розроблено в рамках проекту PMR для Туреччини
1.

Глосарій

2.

Вступ (мета, рекомендації користувачам, пояснення піктограм)

3.

Основи СТВ (обґрунтування, елементи системи, дотримання вимог, узгодження різних
політик)

4.

Корисні поради та перевірка підготовки до СТВ (сфера дії, розподіл квот, МЗВ,
дотримання вимог, управління позицією щодо CO2, заходи зі скорочення викидів,
стратегії торгівлі, управління ризиками)

5.

Додаток (корисні посилання та матеріали, контрольний список для операторів)

До цих розділів ми включили спеціальний вступ, довідкову інформацію, приклади передових
практик та корисні поради операторам.
© 2017 FutureCamp Climate GmbH
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Символи для позначення особливих аспектів
Для позначення конкретних аспектів використовуються різні символи
Символ

!

Опис
Важливі поради операторам та узагальнені етапи підготовки

Спрощення порівняно з загальними вимогами Положення про моніторинг (MR)

Питання, що стосується установок з низьким обсягом викидів
Small

Посилання на інші ресурси

Правила, що мають бути сформульовані; можливість висловлення думки
зацікавленими сторонами
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Зміст презентації
‗ Коротко про FutureCamp
‗ “Вуглецева стратегія” підприємтсва
‗ Інструкції для підготовки приватного сектору
‗ Окремі положення з інструкції

‗ Висновки та рекомендації
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Глава 4: Головні елементи СТВ
‗ Мета глави 4
●

краще розуміння ролі оператора, яку він відіграє в інструменті
регулювання викидів ПГ – СТВ;

●

короткий опис завдань оператора при підготовці до СТВ;

●

формування думки операторів щодо дизайну СТВ.

‗ Структура глави 4
4 Головні елементи СТВ
4.1 Сфера дії та охоплення СТВ
4.2 Розподіл квот
4.3 Моніторинг, звітність та верифікація даних про викиди

4.4 Управління позицією щодо CO2
4.5 Торгівля квотами на викиди
4.6 Управління ризиками
4.7 Гнучкість: здійснювати заходи або купувати
4.8 Списання квот
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Глава 4.1: Сфера дії та охоплення СТВ
‗ Зміст глави:
●

інформація про парникові гази та види діяльності, які регулюються СТВ;

●

посилання на додаток I Положення про моніторинг (MR);

●

поради щодо виключення установок з низьким обсягом викидів
(аналогічно до СТВ ЄС).

Поради з підготовки до СТВ:
•
•

•
•

© 2017 FutureCamp Climate GmbH

порівняйте види діяльності вашої установки із
переліком видів діяльності Додатку І MR;
перевірте порогові значення та чи ваша
установка підлягає регулюванню у СТВ
(Додаток І MR);
ознайомтесь з вимогами дотримання вимог
існуючої системи МЗВ;
з'ясуйте спеціальні питання, напр., точні межі
установки, що підлягає включенню до СТВ.
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Глава 4.2: Розподіл квот
‗ Зміст глави
●

Можливі методи розподілу квот та інші актуальні питання, такі як
компенсаційні механізми для врахування “ранніх дій” або упередження
“витоку вуглецю”
Безкоштовний
розподіл
Аукціон
Free allocation
Auctioning
Auctioning

Історичний
Grandfathering

Бенчмаркінг
Benchmarking

Безкоштовний
Free
allocation
based
розподіл
на підставі
on
historic
emissions
даних про викиди за
попередні роки

Безкоштовний
Free allocation based
розподіл на підставі
on performance
бенчмаркінгу
benchmark

Allowances
Квоти

VS

Auction
Аукціон

Allowances
Квоти

метод

Allowances
Квоти

Installations
bid for
Тендерні пропозиції
allowances
using
установок
на an
auctioning
platform
придбання
квот

●

методи розподілу квот, що обговорюються на цей час;

●

посилання на дорожню карту стосовно плюсів і мінусів кожного методу.

© 2017 FutureCamp Climate GmbH
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Глава 4.2: Розподіл квот
Поради з підготовки до СТВ
Залежно від методу розподілу, від кожної установки
вимагається надання таких даних:

!

Для історичного методу розподілу
●

дані про викиди за попередні роки.

Для методу розподілу на основі бенчмаркінгу (питомих
показників)
●

дані щодо обсягів виробництва певної продукції;

●

обсяги виміряного тепла;

●

●

обсяги спожитого палива при здійсненні виробничих
процесів;
викиди ПГ від промислових процесів.

У будь-якому випадку може бути корисним збирати й
відслідковувати як дані про викиди ПГ, так і виробничі
дані (про обсяги виробництва) в рамках внутрішнього
обліку підприємства для контролю динаміки
інтенсивності викидів та порівняння із значеннями
бенчмарків.
© 2017 FutureCamp Climate GmbH
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Глава 4.3: Моніторинг, звітність, верифікація (МЗВ)
‗ Зміст глави:
●
●

актуальність і типові елементи плану моніторингу;
спрощення для малих установок та подальше спрощення для
певних категорій установок та певних матеріальних потоків;

●

важливість звітів про викиди ПГ;

●

важливість верифікації та рекомендації з операційних процедур;

●

відповідні строки, які передбачені у системі МЗВ.

Поради з підготовки до СТВ:
•

•
•
•
© 2017 FutureCamp Climate GmbH

забезпечте затвердження плану моніторингу та
перевірте можливі зауваження та вимоги з боку УО;
з'ясуйте та визначте в межах установки сфери
відповідальності та процедури МЗВ;
перевірте фактичне запровадження процедур
моніторингу на установці;
призначте верифікатора, відповідального за
верифікацію.
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Глава 4.4: Управління позицією щодо CO2
‗ Зміст глави:
●

●

основні питання, які необхідно врахувати для прийняття
управлінських рішень щодо СО2;
зв’язок між вуглецевою стратегією та діяльністю установки (напр.,
виробничі плани).

Поради з підготовки до СТВ:
•
•
•
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розробіть прогнози викидів, розподілу квот та
збалансуйте ці показники;
з'ясуйте внутрішні процеси та сфери
відповідальності для контролю позиції щодо СО2;
ознайомтесь у главі 4.3 із поясненнями щодо
розрахунків викидів СО2, методів розподілу квот,
тощо.
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Глава 4.5: Торгівля квотами

Hints forз preparation
for СТВ:
СТВ
Поради
підготовки до
•

!

•
•

•
•
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Define necessary
responsibilities
визначте
необхідніprocesses
процеси and
та сфери
● відповідальності;
Observe the market
спостерігайте за ринком;
● Clarify necessary access to the relevant exchange
з'ясуйте умови та необхідність доступу до
or other trading partners
відповідної біржі або інших торгових
● Make sure registry account can be accessed
майданчиків;
доступ
до власного рахунку у
● забезпечте
Define trading
strategy
реєстрі;
розробіть стратегію з торгівлі.
●
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Глава 4.6: Управління ризиками

‗ Hints for
preparation
СТВ
Поради
з підготовки
доfor
СТВ:
• Identify
визначте
відповідні
ризики,
які спостерігаються
на
relevant
risks
from allowance
market (e.g.
ринку
квотvolume
(напр., risks)
цінові ризики, ризики обсягу);
price
risks,
• обговоріть потребу запобігання ризиків;
● Discuss the need for addressing the risks
• визначте стратегію управління ризиками (напр.,
хеджування
цінових
ризиків,strategy
використання
● Determine
risk
management
(e.g. hedging
який застосовується
ofаналогічного
price risks; підходу,
use analogies
from trading ofвашою
other
компанією для торгівлі of
іншими
commodities/resources
your company)
товарами/ресурсами);
● Determine process to update risk management on
• визначте процеси актуалізації управління
the
basis ofна
carbon
position
and trade
strategy
ризиками
підставі
вуглецевої
позиції
та
стратегії з торгівлі.
●

!
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Глава 4.6: Приклади простих стратегій торгівлі
‗ Приклад: компанія повинна купувати 40 000 квот щороку, всі
торгові операції повинні відбуватися як спотові контракти

Варіант 1 – дуже простий
• Компанія купує всі квоти в межах однієї операції за рік:
• низькі операційні витрати / високий ціновий ризик.

Варіант 2 – дуже простий
• Чотири операції по 10 000 квот (щокварталу):
• середні операційні витрати / середній ціновий ризик;
• немає залежності від однієї разової ціни, а отже досить вигідна середня ціна.

Варіант 3 – простий
• Чотири операції по 10 000 квот (щокварталу) + максимальний ціновий поріг (напр.,
10 Євро/квота):
• коли ціна досягає порогу, компанія вже купує квоти, навіть попри те, що
встановлена дата не настала. Потрібно вирішити, чи у такому випадку компанія
купує всю решту квот, чи лише один транш або два додаткові транші квот.
• стратегію можна також диверсифікувати таким чином, щоб компанія купувала один
транш заздалегідь коли ціна досягне 9 Євро/квота, ще один або два транші після
досягнення ціни у 10 Євро/квота, та ще один після досягнення ціни у 11
Євро/квота.
• Середні операційні витрати / низький ціновий ризик.
© 2017 FutureCamp Climate GmbH
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Глава 4.7: здійснювати заходи чи купувати квоти
‗ Зміст глави
●

Гнучкість СТВ.

●

Опис варіанту „Купувати“.

●

●

●

Опис варіанту
„Здійснювати заходи“.
Приклади
співфінансування
заходів зі скорочення
викидів.
Витрати на зменшення
викидів.
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Глава 4.7: здійснювати заходи чи купувати квоти
‗ Варіант „купувати квоти“: торгівля.

‗ Варіант „здійснювати заходи“: типові заходи зі скорочення викидів,
стимульовані витратами та/або доходами, пов'язаними із викидами,
наприклад:
●

виробництво електроенергії - технічне переоснащення (енергоефективність);

●

промисловість/центральне опалення - оновлення котлів (енергоефективність);

●

промисловість - використання тепла відхідних газів (енергоефективність);

●

заміна палива - від вугілля/нафти до природного газу або біомаси.

© 2017 FutureCamp Climate GmbH
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Глава 4.7: здійснювати заходи чи купувати квоти
‗ Hints
forзpreparation
СТВ
Поради
підготовки for
до СТВ:

!
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to act:
Is thereдій:
an allowance
shortage?
•● Identify
визначтеneed
потребу
прийняття
чи спостерігається
нестача квот?
● “Make”-side: Close gap by reducing emissions
• Варіант «здійснювати заходи»: закрити нестачу квот
● “Buy”-side: Close gap by buying allowances or other
шляхом скорочення викидів ПГ підприємства.
eligible
• Варіантunits
«купувати квоти»: закрити розрив, купивши
квоти або
інші
рівнозначні
вуглецеві
одиниці.
● Identify
and
keep
list of possible
reduction
measures
• and
Визначте
та оновлюйте
із
accordant
costs andперелік
keep itможливих
up to dateзаходів
(internal
скороченняcosts)
викидів ПГ та вартості їх впровадження
abatement
(витрати підприємства на скорочення викидів ПГ);
● Establish clear strategy for answering the make-or• встановіть чітку стратегію надання відповіді на
buy-question
 define internal
process
запитання «здійснювати
заходиdecision
чи купувати
квоти»
which
reflects
other
medium
or
long
term
targСТВ
of
 визначте внутрішній процес прийняття рішень, що
the
company,
e.g. internal
efficiency targСТВ
відображає
середньоабо довгострокові
цілі or
process
компанії,innovations
напр., внутрішні цілі з ефективності або
запровадження інноваційних процесів

25

Глава 4.8: списання квот
Поради
підготовки for
до СТВ:
‗ Hints
forзpreparation
СТВ

!
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•● Observe
контролюйте
у системі СТВ
у
set-upзміни
of infrastructure
andтаprocedures
by
процедурах
УО;
the
CA
•● Make
забезпечте
визначення
внутрішніх сфер
sure that
internal responsibility
is defined
відповідальності.
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Зміст презентації
‗ Коротко про FutureCamp
‗ “Вуглецева стратегія” підприємтсва
‗ Інструкції для підготовки приватного сектору
‗ Окремі положення з інструкції

‗ Висновки та рекомендації
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Висновки та рекомендації: на основі досвіду
функціонування СТВ ЄС та обговорень з операторами
установок
‗ Існуюче законодавство про МЗВ – перевага для впровадження СТВ. Але
вимагає належної імплементації!
‗ Уникайте складності, особливо в питаннях розподілу квот. Наскільки це
можливо, застосовуйте більш складні правила з розподілу квот лише до
значних джерел викидів.
‗ СТВ: ринковий інструмент – потребує нормативно-правового
врегулювання та учасників. Цінові сигнали від СТВ мають впливати на
прийняття інвестиційних рішень.
‗ Національні цілі із скорочення викидів вже були визначені – тому СТВ
слід порівнювати з іншими можливими інструментами. Бізнес має
розуміти, що запровадження НІЧОГО не є альтернативою СТВ!

‗ Компанії потребують часу на запровадження внутрішніх процесів і можуть
нести додаткові витрати – але можуть і використовувати СТВ для
досягнення власних цілей.
© 2017 FutureCamp Climate GmbH
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Контактні дані
Д-р Роланд Герес
Керуючий партнер

FutureCamp Holding GmbH
Aschauer Str. 30
81549 Munich, Germany
Тел. +49 (89) 45 22 67 -33
Факс +49 (89) 45 22 67 -11

roland.geres@future-camp.de
www.future-camp.de

© 2017 FutureCamp Climate GmbH

29

