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Şubat 2021'de Massachusetts, Connecticut, 
Rhode Island ve Washington D.C. 2023'te 
başlayarak bölgesel bir ulaştırma sektörü 
ETS, ulaştırma ve iklim inisiyatif programı 
(tci-p) kurmak için nihai bir mutabakat zaptı 
imzaladılar.

   
    

  

Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)
      

    
  

İlk müzayedesini Haziran 
2020'de gerçekleştirdi ve 
sunulan tüm sertifikaları 
sattı.

Birleşik Krallık’ın AB ETS’e katılımının sona 
ermesinin ardından 2021’de başlatıldı. Yeni 
sistem sadece Scope1-2-3 değil Scope 4’ü 
de kapsar şekilde tasarlanmış şekilde.

2021 yılında, AB ETS’ye uyan şikilde ve onu 
tamamlayan, ısıtma ve nakliye yakıtları için bir ulusal 
ETS başlattı. Sistem her yıl artan sabit bir fiyatla 
devam ediyor.

4. aşama 2021'de yeni bir üst 
sınır belirleyerek, ücretsiz tahsis, 
açık artırma, mrv ve sendika 
siciline yeni hükümler getirerek 
ve ayrıca inovasyon fonunu 
faaliyete geçirerek başladı.

• EU Üye Devletler

2021 yılında ulusal enerji sektörü için 
tam olarak başlattı ve üç yıllık 
hazırlığın ardından dünyanın en 
büyük karbon piyasasını çevrimiçi 
hale getirdi. 

  
  

    
 

 Japan

 Saitama
 Tokyo
 Republic of Korea Taiwan 

(China) Temmuz 2021'de kapsamı 
genişleterek, ihaleleri artırarak 
ve finansal aracıları pazara 
sunmaya başladı.

 

           
          

            
           

           
             

             
            
 

AB ETS sisteminden daha gelişmiş bir 
sistem üzerinde çalışıyorlar.

             
             

             
            
               
              

             

      
   

   
 

  
  

  
  

2021–2025 dönemi için yeni bir yasal çerçeve 
hazırladılar. ETS altında ilk kez 2021'den 
itibaren emisyonlar için bir üst sınır 
belirlemeye başladılar.

             
             

             
            
               
              

             

DÜNYA EMİSYON TİCARETİ
2021’de ticaretin gelişimi

              
              
              

                
               

                 
   

2021 ETS dünya haritası, halihazırda yürürlükte olan, geliştirilmekte olan veya üzerinde düşünülen emisyon ticaret 
sistemlerini göstermektedir. 31 Ocak 2021 itibariyle yürürlükte olan 24 ETS bulunmaktadır. Sekiz ülke için geliştirme 
aşamasındadır ve önümüzdeki birkaç yıl içinde faaliyete geçecektir. Bunlar arasında Kolombiya'daki ETS ve kuzeydoğu 
ABD Eyaletlerindeki Ulaşım ve İklim Girişimi Programı (TCI-P) bulunmaktadır. Şili, Türkiye ve Pakistan dahil 14 ülke de bir 
ETS'nin iklim değişikliği politikalarında oynayabileceği rolü değerlendiriyor. Bir ülkede birden fazla sistem veya 
yürürlükte olan bir sistem, aynı zamanda ek bir sistem geliştiriyor veya değerlendiriyorsa, mavi renkte gösterilir.

Virginia 2020'de bir ETS oluşturmak 
ve 2021'den itibaren RGGI’ye katılmak 
için yasayı kabul etti.

Yürürlükte

Geliştirilme aşamasında

Değerlendiriliyor


