
 

ЕП одобрява по-строги ограничения за
емисиите на парникови газове
 
В сряда ЕП одобри планове за по-строги ограничения за емисиите на парникови
газове в пазара на въглеродни емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), така че европейското
законодателство по отношение на изменението на климата да е в съответствие с
целите на Парижкото споразумение.
 
 
Евродепутатите подкрепиха предложението на Европейската комисия за установяване
на  процедура  за  продажба  чрез  квоти  в  размер  на  2,2%,  и  искат  удвояване  на
капацитета на Резерва за стабилност на пазара за 2019 г. (РСП), за да се премахнат
квотите от излишъка на пазара.
 
„Много  съм  благодарен  на  колегите,  че  подкрепиха  този  доклад.  Днешният  вот
отбелязва голяма стъпка към постигането на нашите амбициозни климатични цели,“
каза докладчикът Иън Дънкан (ЕКР,  Великобритания).  Той добави:  „Парламентът
гласува  амбициозни  мерки  за  изпълнение  на  задълженията  ни  по  Парижкото
споразумение. Ние изпратихме силен сигнал на Съвета, че имаме сериозни намерения в
борбата против глобалното затопляне.“
 
Евродепутатите одобриха предложението на Европейската комисия за увеличаване на
т.нар.  „коефициент на линейно намаление“  -  годишно намаление на въглеродните
кредити, продавани, за да се постигне понижаване на въглеродните прагове, с 2,2%,
считано  от  2021  г.,  в  сравнение  с  1,74% по  настоящото  законодателство.  Според
евродепутатите  този  фактор  трябва  да  бъде  наблюдаван  постоянно  с  оглед
евентуалното  му  увеличаване  до  2,4%  до  2024  г.,  най-рано.
 
Евродепутатите искат също така да се засили капацитетът на Резерва за стабилност
на пазара с цел премахване на излишъка от въглеродни кредити. Когато той бъде
задействан,  във  всяка  от  първите  четири  години,  в  които  се  провеждат  тръжни
процедури,  ще се премахват до 24% от излишните кредити.  Евродепутатите също
подкрепят идеята 800 милиона квоти трябва да бъдат отстранени от РСП от 1 януари
2021 г. нататък.
 
Ще бъдат създадени два фонда, които ще се финансират чрез приходи от отдаването
на  квотите  чрез  търг.  Модернизационен  фонд  ще  подкрепя  модернизацията  на
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енергийните  системи  в  държави  членки  с  нисък  ръст  на  БВП.  От  друга  страна,
Иновационен фонд ще предоставя финансова помощ за възобновяема енергия, улавяне
и съхранение на въглерод и иновационни ниско въглеродни проекти.
 
Евродепутатите предлагат и  да се създаде Фонд за справедлив преход,  който да
обединява  приходите  от  тръжната  продажба  на  квоти  за  насърчаване  на
придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците, засегнати
от преобразуването на работни места при прехода към декарбонизирана икономика.
 
Въздухоплавателен сектор и корабоплаване
 
Според евродепутатите, въздухоплавателният сектор трябва да получи с 10% по-малко
квоти  от  средното  за  периода 2014-2016  г.,  за  да  се  изравни неговото  равнище с
останалите  сектори.  Всички  приходи  от  квотите  във  въздухоплавателния  сектор,
разпределени чрез тръжна продажба, се заделят целево за действия в областта на
климата в ЕС и трети държави.
 
Евродепутатите отбелязват, че в отсъствието на съвместима система, действаща в
рамките  на  Международната  морска  организация,  емисиите  на  CO2,  изпускани  в
пристанища на ЕС и по време на плавания до и от междинни пристанища в Европа,
трябва да се отчитат чрез новата система. Те предлагат създаването на „Морски фонд
за климата“, който има за цел да предоставя обезщетения за емисии от морски превоз,
да подобрява енергийната ефективност и да улеснява инвестициите в иновативни
технологии  за  намаляване  на  емисиите  на  CO2  на  отрасъла  на  морското
корабоплаване.
 
Следващи стъпки
 
Законодателството беше бе прието с 379 гласа „за“ срещу 263 „против“, с 57 „въздържал
се“. Евродепутатите ще започнат преговори с малтийското председателство на Съвета,
за да се постигне съгласие относно законопроекта, който след това ще се върне в ЕП.
 
Бележка към редакторите
 
 
 
На 15 юли 2015 г. Европейската комисия публикува предложението си за Фаза IV на
СТЕ. Предложението се стреми към постигане на целта за емисии на парникови газове
на ЕС до 2030 г. от „поне“ 40%, като защитава европейската промишленост от риска от
изместване на въглеродни емисии (операторите на емисии се изместват в трети страни
с  по-благоприятни  ограничения)  и  насърчава  иновациите  и  модернизацията  в
европейските сектори на промишлеността и енергетиката през десетилетието след
2020 г.
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Ian Duncan (ECR, UK)

Приетият текст (2015/0148(COD) скоро ще бъде достъпен тук (15.02.2017 г.)
Видеозапис на дебата (кликни на 13.02.2017 г.)
Реформата в СТЕ на ЕС след 2020 г. (законодателство в процес на изпълнение)
system-eu-legislation-in-progress/

Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи

EbS+ (13.02.2017 г.)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0148(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124960.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://epthinktank.eu/2017/02/07/post-2020-reform-of-the-eu-emissions-trading-
https://epthinktank.eu/2017/02/07/post-2020-reform-of-the-eu-emissions-trading-
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0148%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0148%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0148%28COD%29&l=en
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/13/2017
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/13/2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Environment


Пазарът на въглеродни емисии на ЕС покрива около 11 000 инсталации в Европа - ©AP Images/European Union-EP
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