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КРАТКА ОБОСНОВКА

A. Схема за търговия с квоти за емисии 

Една от политиките, които стимулират с най-голяма твърдост и постоянство 
европейските институции, е именно политиката относно защитата на околната среда и 
воденето на борба срещу изменението на климата както на национално, така и на 
международно равнище, като това се проявява открито в многобройните приети правни 
и икономически инструменти, а на най-високо нормативно равнище – в член 3.2 от 
Договора за Европейския съюз и в цял дял от ДФЕС.

През 2009 г. ЕС прие пакета „климат и енергетика” с цел практическо изпълнение на 
целите, лансирани през 2007 г.от лидери на ЕС, а именно постигане до 2020 г. на 
намаление с 20% на емисиите на парникови газове в сравнение с 1990 г., дял от 20% за 
възобновяемата енергия в ЕС и подобряване на енергийната ефективност с 20%.

Важно значение има Директива 2003/87 (със съответните й изменения) за установяване 
на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове. С влизането й в сила губи 
позиции – въпреки че не се изключва изцяло – политиката, вдъхновена от данъчните 
мерки, и се приема като най-подходящо създаването на отделен пазар, на който 
търгуването с квоти за емисии да се извършва не между държавите, а между 
операторите, които изпускат емисии на парникови газове. 

Пазарът позволява да се ограничи допустимото количество емисии в световен мащаб 
чрез ограничаването на броя на квотите за емисии. Отпускането на „квоти” е начин за 
прилагане на практика на принципа „замърсителят плаща”. Разходите, свързани със 
замърсяването, се поемат от този, който го причинява, а не от цялото население, тъй 
като разходите, необходими за адаптиране на правото на собственост върху квоти за 
емисии към реалните им емисии, трябва да се покриват от същите тези предприятия –
чрез закупуване на пазара, инвестиране в технологии, водещи до по-слабо замърсяване, 
или намаляване на производството с цел приспособяване към емисиите им. 

С тези механизми е очевидно, че икономическите ползи от търговията с квоти за 
емисии не са за обществото като цяло (държавата, какъвто е случаят с данъците), а за 
други частни предприемачи с по-добри резултати, които биват  възнаградени от пазара, 
поради специфичното му функциониране.

Б. Актуално положение и решения 

С оглед на това следва да съществува определено равновесие между търсенето и 
предлагането на квоти за емисии с цел правилно функциониране на системата. Един от 
централните елементи е поддържането на адекватна цена на въглерода, за да се 
постигне намаляване на емисиите чрез инвестиции в по-ефективни технологии, важна 
движеща сила за прехода към нисковъглеродна икономика. Следователно този 
механизъм е от основно значение и за политиката на ЕС в областта на промишлеността 
и енергетиката.   
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Тежкото положение на икономическа криза, в което се намираме, и падането на цените 
доведоха до излишък от квоти за емисии и международни кредити спрямо емисиите. 
Комисията счита, че в началото на 2012 г. този излишък е бил на обща стойност 955 
милиона квоти. Има тенденция за влошаване на положението, ако се вземе предвид 
очакваният излишък за 2013 г., дължащ се на временни елементи, пряко свързани с 
прехода към третия етап на схемата от 1 януари 2013 г., който води до значително 
временно засилване на предлагането на квоти за емисии и международни кредити.

Чрез преработването на директивата Европейската комисия цели да разясни обхвата и 
сферата на своята компетентност по отношение на прилагането във връзка с видовете 
търгове за квоти за емисии. Стремежът е посредством предложението за изменение да 
се промени, по изключение, графикът на търговете, за да се направи опит за 
привеждане в съответствие на пазара на квоти за емисии. Това преразглеждане е част 
от необходимите в бъдеще структурни реформи за справяне с предизвикателствата, 
свързани със схемата за търговия с квоти за емисии. 

Тъй като става въпрос за пазар, по принцип и като цяло подсигуряването на правилното 
му функциониране следва да се ръководи от присъщите за този пазар правила. Въпреки 
това намесата на обществените органи не може да се изключи радикално като 
възможност, защото публичната власт и пазарът се допълват взаимно. Следва да се 
отбележи, че създаването на самия пазар и задействането му е изкуствено дело на 
публична власт, която извършва интервенции и упражнява надзор. И върши това, за да 
гарантира прозрачност и непрекъснато преразпределение. Всичко това не е някаква 
особеност на пазара на емисии, а се оказва, че е една константа, която може да се 
установи, в други пазари на ценни книжа.     

С оглед на това, че бяха изоставени свързаните с данъчното облагане методи, като се 
предпочетоха пазарните принципи, е важно тези интервенции на публичната власт да 
бъдат ограничени и подчинени на срокове и строги условия. Преработването на 
директивата не може да развързва ръцете на Комисията да внася съществени промени в 
правилата относно присъщата за пазарите свобода, тъй като в такъв случай би започнал 
процес на разрушаване на самите основи на функционирането на схемата, превръщайки 
я в нещо различно, което вече би изисквало други процедури, както и цялостна 
реформа.

Предложението е в съответствие с ангажимента на Комисията да преразгледа графика 
на търговете през третия етап, поет в постигнатото неотдавна споразумение относно 
Директивата за енергийната ефективност, съгласно заявеното по време на преговорите 
изрично изискване на Парламента.

В заключение, докладчикът по становище подкрепя предложението на Комисията.

******

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да предложи Парламентът 
да приеме своята позиция на първо четене, като одобри предложението на Комисията.


