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Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на европейския пазар 
на въглеродни емисии през 2012 г.
(2013/0000(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид въпроса до Комисията относно състоянието на европейския пазар 
на въглеродни емисии през 2012 г. (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Състоянието на европейския 
пазар на въглеродни емисии през 2012 г.“1,

– като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на 
Съвета2,

– като взе предвид съобщението на Комисията COM(2010)265, озаглавено „Анализ на 
възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и 
оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии“ (COM(2010)20), 

– като взе предвид петнадесетата Конференция на страните (COP-15) по РКОНИК и 
петата Конференция на страните, която представлява среща на страните по 
Протокола от Киото (COP/MOP5), проведена в Копенхаген, Дания, от 7 до 18 
декември 2009 г., както и Споразумението от Копенхаген,

– като взе предвид Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
27 октомври 2004 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността 
по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото3,

– като взе предвид Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и 
разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на 
Общността,4

– като взе предвид Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на 
авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове в рамките на Общността5,

                                               
1 COM(2012) 652.
2 ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
3 ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 18.
4 ОВ L 140, 05.6.2009 г., стр. 63.
5 ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.
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– като взе предвид решението на Европейския парламент и на Съвета за временна 
дерогация от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките 
на Общността1,

– като взе предвид пакета на ЕС за климата и енергетиката, приет през декември 
2008 г., 

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно  пътната карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност2,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно Енергийна пътна 
карта за периода до 2050 г. – бъдеще с енергия3, 

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
създава схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на 
Европейския съюз с цел да насърчи намаляването на емисиите на парникови газове 
по разходо- и икономически ефективен начин.

Б. като има предвид, че в съответствие с член 10, параграф 5, и член  29 от Директива 
2003/87/ЕО Комисията наблюдава функционирането на европейския пазар на 
въглеродни емисии и представя всяка година доклад до Европейския парламент и до 
Съвета относно функционирането на пазара на въглеродни емисии, включително 
провеждането на търговете, ликвидността и обема на търгуваните квоти; 

В. като има предвид, че за да се повиши сигурността и стабилността в планирането на 
дългосрочни инвестиции, държавите членки, енергийният сектор, промишленият 
сектор и гражданите трябва да имат ясна представа за посоката на политиките на ЕС 
в областта на климата и енергетиката, включително ориентирите и целите за 2030 г.; 

Г. като има предвид, че са необходими структурни мерки за преодоляване на текущите 
пазарни дисбалансите в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ);

1. отчита доклада на Комисията относно състоянието на пазара на въглеродни емисии 
през 2012 г., който представя възможности по отношение на структурните мерки за 
укрепване на СТЕ на ЕС и увеличаване на нейната ефективност;

2. призовава Комисията, при първа възможност, да представи предложение за 
законодателни разпоредби за укрепване на СТЕ; 

3. призовава Комисията да представи възможно най-скоро законодателни 
предложения за рамката на политиката на Съюза в областта на климата и 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.
3     Приети текстове, P7_TA-PROV(2013)0088.
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енергетиката за 2030 г.; счита, че тези законодателни предложения следва да бъдат
съобразени с икономически ефективен подход за постигане на целта на ЕС за 
намаляване на CO2 до 2050 г.; 

Състояние на пазара на въглеродни емисии

4. отбелязва, че фаза 3 на СТЕ функционира, считано от 1 януари 2013 г., по нова 
схема, включваща прилагането на равнище ЕС на горна граница на квотите, 
търговете като система по подразбиране за разпределение на квотите, 
хармонизирани правила за безплатни квоти, по-строги правила за вида на 
международни кредити, разрешени за използване, и единен електронен регистър на 
Съюза;

5. отбелязва, че схемата за търговия е ликвиден пазар с функционираща 
инфраструктура и следователно функционира технически така, както е предвидена; 
отбелязва, че целта за намаляване на парниковите газове с 20 % до 2020 г. ще бъде 
постигната;

6. изтъква, че прекомерното разпределение на квоти от някои държави членки за 
определени сектори, намаляването на промишленото производство в резултат на 
икономическата криза в комбинация с временните мерки, взети във връзка с 
преминаване към фаза 3 на СТЕ, и притокът на международни кредити са довели до 
натрупване на излишък от квоти на пазара; отбелязва, че фаза 2 и фаза 3 на СТЕ са 
свързани, в резултат на което излишъкът от квоти ще влияе върху СТЕ в 
продължение на много години;

7. припомня, че до края на 2012 г.  в СТЕ е натрупан излишък от почти два милиарда 
квоти и че този излишък ще се увеличава, ако не се предприемат структурни мерки; 

8. посочва, че такъв значителен излишък от квоти води до по-ниска цена на 
въглеродните емисии в сравнение с първоначално предвиденото, което намалява 
стимулите за инвестиции в нисковъглеродни технологии и увеличава риска от 
зависимостта на Съюза от инфраструктури с висока въглеродна интензивност; 
признава, че преходът към нисковъглеродна икономика представлява голямо 
предизвикателство, особено за енергоемките отрасли, но че поради ниската цена на 
въглеродните емисии не се осъществяват иновации;

Структурни мерки 

9. признава, че схемата за търговия с емисии понастоящем е основният – макар и не 
единственият –инструмент за намаляване на емисиите на парникови газове на 
промишлеността и за насърчаване на инвестициите в безопасни и устойчиви 
нисковъглеродни технологии; 

10. отбелязва, че подобряването на структурата на СТЕ е необходимо, за да се увеличи 
способността на схемата да отговаря на икономическите спадове и възходи, да се 
възстанови сигурността на инвеститорите и да се засилят основаните на пазара 
стимули за инвестиции в нисковъглеродни технологии и използването на такива 
технологии; припомня необходимостта от предвидима и надеждна система в 
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дългосрочен план; 

11. признава, че СТЕ се сблъсква с непредвидени в началото проблеми и че 
натрупаният излишък от квоти ще намали стимула за инвестиции за ниска 
въглеродна интензивност за дълги години напред; отбелязва, че това излага на 
опасност ефективността на СТЕ като основен механизъм на ЕС за намаляване на 
емисиите, който създава равнопоставени условия за конкурентни технологии, дава 
гъвкавост на дружествата да разработват своя собствена стратегия за намаляване на 
емисиите и предвижда конкретни мерки за борба с изместването на въглеродните 
емисии;

12. призовава Комисията да приеме мерки за коригиране на недостатъците на схемата 
за търговия с емисии, за да може тя да функционира съгласно първоначално 
предвиденото; предлага тези мерки да включват:

а) възможно най-скорошно представяне на доклад до Парламента и Съвета, в който 
да се разглеждат, наред с други аспекти, въздействията върху стимулите за 
инвестиции в технологии с ниска въглеродна интензивност и рискът от 
изместване на въглеродни емисии;

б) предлагане във възможно най-краткия подходящ срок на законодателство за 
изменение на изискването за ежегодно линейно намаление от 1,74 %, с цел да се 
изпълнят изискванията на целта за намаляване на емисиите на CO2 до 2050 г.; 

в) допълнително подобряване на използването на компенсационни механизми, 
например чрез ограничаване на достъпа до компенсации, които субсидират 
промишлените конкуренти на Европа, например в областта на 
флуоровъглеводородите (HFC);

г) осъществяване и публикуване на оценка на стойността на установяване на 
резервна цена за търгуването с квоти; 

д) предприемане на стъпки за увеличаване на входящата съответна информация и 
прозрачността на регистъра на СТЕ с оглед на по-ефективното наблюдение и 
оценка;

Международно измерение

13. посочва, че структурните реформи за създаване на добре функционираща СТЕ на 
ЕС е от основно значение за поддържане на водещата роля на ЕС за опазване на 
климата и че различни страни като Китай и Австралия прилагат или развиват 
законодателство за въвеждане на своя собствена система за търговия с емисии по 
примера на СТЕ на ЕС; в тази връзка припомня, че без стабилна и предсказуема 
система за търговия с емисии  доверието в политиката на ЕС в областта на климата 
е изложено на риск; 

14. призовава ЕС и неговите партньори да намерят в най-близко бъдеще най-
ефективния начин за насърчаване на връзките между схемата за търговия с емисии 
на ЕС и други схеми за търговия, с цел изграждане на световен пазар на въглеродни 
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емисии и гарантиране на по-голямо разнообразие от възможности за намаляване, 
по-добър размер и ликвидност на пазара, прозрачност и, в крайна сметка, по-
ефективно разпределяне на ресурсите;

Изместване на въглеродните емисии

15. отбелязва, че най-добрата защита срещу риска от изместване на въглеродни емисии 
ще бъдат ефективни действия в световен мащаб и че е необходимо да останем 
бдителни, за да се поддържа силна промишлена база в Европа;

16. отбелязва, че всяка структурна промяна в СТЕ ще изисква всеобхватна оценка на 
екологичните, икономическите и социалните последици, както и на въздействието 
върху инвестициите в нисковъглеродни технологии, върху цената на 
електроенергията и върху конкурентоспособността на енергоемките промишлени 
сектори, в частност по отношение на риска от изместване на въглеродните емисии;

17. подчертава, че за да бъде смекчен потенциалният риск от изместване на въглеродни 
емисии, част от приходите от търговете в рамките на СТЕ може да бъдат отделени 
за капиталово интензивни инвестиции в революционни технологии в енергоемките 
сектори или за насърчаване на други начини за създаване на работни места;

°

°         °

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


