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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Зелена книга относно пазарните инструменти за опазването на околната 
среда и за целите на свързаните с това политики

(2007/2203(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид зелената книга относно пазарните инструменти за опазването на 
околната среда и за целите на свързаните с това политики (COM(2007)0140),

– като взе предвид заключенията на председателството по време на Европейския 
съвет в Брюксел на 8 и 9 март 2007 г., в това число Енергийната политика за Европа 
в приложение I,

– като взе предвид доклада на Европейската агенция за околна среда, озаглавен 
„Използване на пазара за ефективна по отношение на цената политика за околната 
среда” (No 1/2006),

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и на комисията по икономически и парични въпроси (A6-0000/2007),

Цели, свързани с околната среда и контекст

A. като има предвид, че данните, свързани с измененията на климата налагат 
енергични действия, за да се ограничат въздействията на това явление, че 
Европейският съвет е определил като минимална цел свеждането на емисиите на 
СО2 до 20 % през 2020 г. и да 60 % през 2050 г., че Европейският съвет е определил 
като цел 20% възобновяеми източници на енергия при енергопотреблението и 
подобряване с 20% на енергийната ефективност до 2020 г.,

Б. като има предвид различните видове замърсявания и опасността от изчерпване на 
природните запаси,

В. като има предвид увеличения риск от изчезване на редица животински или 
растителни видове и набелязана от Съюза цел  за се спрат загубите на 
биоразнообразие през 2010 г.,

Г. като има предвид все по-нарастващото движение в Съюза, свързано с транспорта, а 
именно на стоки и все по нарастващото потребление на енергия, което произтича от 
това,

Д. като има предвид силно изразените различия в държавите-членки както по 
отношение на данъчната политика, свързана с околната среда (между 2 и 5 % от 
БВП на държавите-членки), така и по отношение на използването на пазарни 
инструменти, и че частта от данъците, свързани с опазването на околната среда в 



PE396.669v01-00 4/10 PR\691625BG.doc

BG

държавите-членки, е намаляла през последните пет години,

Е. като има предвид, че данъците върху консумираната енергия представляват средно 
76% от данъците, свързани с опазването на околната среда, а данъците върху 
транспорта 21%,

Ж. като има предвид, че домакинствата поемат по-голямата част от данъците, свързани 
с околната среда, докато другите икономически сектори са основните потребители 
на енергия и транспортни услуги,

H. като има предвид, че предвижданията по отношение на глобалното въздействие на 
изменението на климата не трябва да водят единствено до разделянето на растежа и 
начините на производство и потребление, а също така до промяна на нашия модел 
за развитие.

Критики към Зелената книга

1. приветства позоваването на принципа „замърсителят плаща”, но съжалява, че 
връзката с пазарните инструменти в полза на околната среда, е слаба;

2. изразява съжаление, че Зелената книга съсредоточава своето внимание основно 
върху атмосферното замърсяване и затоплянето на климата и пренебрегва 
въздействието на производствените процеси и процесите на разпределяне, както и 
режимите на потребление като цяло върху околната среда;

3. изразява съжаление, че твърде набързо е разгледан въпроса  за международното 
измерение;

Принципи

4. признава, че пазарните инструменти за околната среда, са едно от средствата за 
постигане на целите, свързани с околната среда, на разумна цена; подчертава, че те 
не могат да заменят законодателството, свързано с околната среда, определящо 
целите, които следва да се постигнат и нормите, които следва да бъдат 
съблюдавани, и че тяхната ефективност зависи от тяхното съчетаване и допълване с 
други инструменти;

5. подчертава, че пазарните инструменти трябва да бъдат допустими от икономическа 
и социална гледна точка, а именно за лицата с доходи, под средната работна заплата 
за всяка държава-членка;

6. счита, че прогресивното нарастване на ставките и тяхното постепенно увеличаване 
във времето трябва да бъдат един от принципите за тяхното прилагане;

7. поставя акцент върху значимостта на данъчната политика, свързана с околната 
среда, за постигането на целите, свързани с опазването на околната среда, както и 
абсолютната необходимост от хармонизирането на някои мерки на европейско 
равнище, за да се избегнат икономическите различия между предприятията и 
териториите;
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8. счита, че европейските данъчни мерки не могат да се ограничат в схемите за 
търговия с разрешителни или квоти, тъй като тези схеми не са най-добре 
адаптирани, за да постигнат целите за ограничаване на някои емисии;

9. припомня, че независимо от единодушието по въпросите, свързани с данъчното 
облагане, договорите предлагат възможност за засилено сътрудничество и, също 
така, съществува отворен метод на координация; следователно приканва държавите-
членки да осъществяват напредък в областта на данъчното облагане, свързано с 
околната среда на европейско равнище, за да възпрепятстват всякакъв вид данъчен 
дъмпинг;

10. подкрепя занижаването на данъчното облагане, свързано с труда, но подчертава, че 
то не е свързано единствено с реформата на системата за данъчно облагане, 
свързано с околната среда; счита, че то трябва да се впише в глобална реформа на 
системата за данъчно облагане,целящо справедливо разпределяне между 
работниците на заплата, потребителите, предприятията, капиталовите приходи и 
финансовите служби, за да се постигнат целите, свързани с опазване на околната 
среда и гарантиране на социалната справедливост;

11. счита, че увеличаването на цените е средство за въздействие върху начина на 
производство и режимите на потребление, както и върху някои видове транспорт;
при все това подчертава, че въздействието на подобна мярка може да бъде 
ограничено поради липсата на гъвкавост в някои сектори;

12. счита, че прилагането на някои пазарни инструменти, което се изразява в 
повишаване на цените, не трябва да води до изключване от съответния пазар на 
лица с доходи под средната работна заплата и че е необходимо успоредно с това да 
се приемат компенсационни мерки за тези категории; 

13. подчертава необходимостта от точни данни, свързани с въздействието на жизнения 
цикъл на продуктите и начина на живот, за да се даде предимство на най-
ефикасните мерки;

Какъв инструмент за кой от секторите?

14. изразява съжаление за обявеното закъснение на преразглеждането на 
законодателството относно схемата за търговия с квоти за емисии на CO2; счита, че 
в рамките на това преразглеждане, частта от квотите за CO2, която се отпуска 
безплатно трябва значително да намалее;

15. припомня, че транспортният и строителният сектор представляват голяма част от 
търсенето на енергия и от емисиите на CO2, които не са обхванати от схемата за 
търговия с квоти за емисии на CO2;

16. счита, че преразглежданията на общностните законодателства относно данъчното 
облагане на енергийните продукти, както и това на тежкотоварните превозни 
средства (Евровинетка)следва да бъдат провеждани съвместно, за да може 
системата за данъчно облагане, свързана с околната среда да пренасочи бързо 
поведението на различните икономически сектори;
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17. счита, че е необходимо да се направи задължително прилагането на Директивата 
„Евровинетка”1 във всички държави-членки, за да се постигне по-добро 
интернационализиране на външните разходи; счита, че за да се избегне 
прехвърляне на движението към пътища, изключени от разпоредбите на 
Директивата „Евровинетка”, същата трябва да обхване цялостната пътна мрежа;

18. счита, че в рамките на преразглеждането на законодателството относно облагането 
на енергийни продукти, минималната данъчна ставка следва да бъде увеличена в 
областта на транспорта с промишлено или търговско приложение; подкрепя 
разграничаването на облагането, което има връзка с енергийните съставки и 
околната среда, въз основа на равнището на емисии на CO2; подчертава, че за да се 
избегнат различията между държавите-членки, следва да бъде приет марж за 
маневриране, който да включва висока минимална ставка; 

19. призовава Комисията и държавите-членки да премахнат дерогациите и 
освобождаването от данъци, които се съдържат в директивата относно облагането 
на енергийните продукти 2 и да вземе предвид за в бъдеще нито един вид енергия  
да не бъде освобождавана от данъчно облагане;

20. счита, че строителният сектор предлага солидни перспективи и приканва 
държавите-членки да заздравят своите насърчаващи политики, за да постигнат 
целта за намаляването на търсенето на енергия и на CO2; подчертава значимостта на 
подкрепата за развитието на жилищното строителство с ниско или нулево 
потребление на енергия; 

21. предлага компенсаторни механизми, вдъхновени от протокола от Киото,да бъдат 
отворени за финансиране на дейности за подобряване енергийната ефективност в 
сферата на социалното жилищно настаняване;

Инструменти и особени сектори

22. счита, че реформата на финансовата помощ, водеща до вреди за околната среда не 
трябва да се свежда до ОСП;

23. очаква Комисията наистина да отчете необходимостта от промени в начина на 
производство, на придвижване, видовете транспорт и режимите на потребление, при 
преразглеждането на общностите ориентации по отношение на държавните помощи 
за опазване на околната среда;

24. счита, че налагането на занижена ставка за ДДС върху екологичните продукти 
следва да бъде стриктно рамкирана, за да може да бъде наистина от полза за 

                                               
1 Директива 93/89/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1993 г. относно прилагане от страна на някои 
държави-членки на такси за някои превозни средства, използвани за автомобилно транспортиране на 
стоки и мита и такси за използването на някои инфраструктури (OВ L 279, 12.11.1993 г., стp. 32).
2 Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г.относно преструктурирането на правната 
рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283 от 
31.10.2003 г., стр.51)
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потребителите, както и да бъде придружена от допълнителни разпоредби, като 
екоетикета и система, позволяваща лесно сравняване на различни продукти;

25. не е благоприятно настроен по отношение на изграждане на система за обмен на 
разрешителни, в областта на биологичното разнообразие и свързани с NOx и SO2; 

26. иска от Комисията да предвиди, в своите инициативи, запазване на настоящите 
механизми, приети от държавите-членки за подпомагане развитието на 
възобновяемите източници на енергия; счита, че са необходими допълнителни 
оценки, а именно такива, свързани с жизнения цикъл на биогоривата;

Международното измерение

27. подкрепя създаването на инструмент за приспособяване към границите, за да се 
постигнат целите за намаляване на емисиите на CO2 и да се съхрани 
икономическата конкурентоспособност на Съюза; приканва Комисията да се 
ръководи от проведените в някои държави-членки изследвания, за да изготви 
доклад за приемането на този инструмент и да изготви законодателно предложение;

28. счита, че поради причини, свързани с приемането на международно равнище, този 
инструмент следва да вземе предвид най-добрите налични техники и да продължи 
да бъде с положителна ориентация  към трети страни, а именно към развиващите се 
страни;

o

o        o

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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EXPLANATORY STATEMENT

L’Union européenne est particulièrement active en matière d’environnement et a pris 
l’initiative de nombreuses réflexions et actions menées sur son territoire ainsi qu’au niveau 
international, tel le Protocole de Kyoto. Son histoire, son développement industriel et 
économique lui confèrent cette responsabilité et nous invitent à l’exemplarité et à jouer un 
rôle pionnier en matière de politique environnementale.

Il faut d’ailleurs saluer la création de la commission temporaire sur le changement climatique 
du Parlement européen.

Aujourd'hui, les exigences en matière environnementale se sont accrues, la lutte contre le 
changement climatique nécessitant des actions beaucoup plus fortes que celles envisagées 
jusqu'alors.
Pour cela il nous faut comprendre que nos sociétés  fonctionnent sur la création de richesses 
comme schéma de progrès économique et social. Cet enrichissement a toujours été dépendant 
des flux croissants de matières et d'énergie.

Il s'avère que cette équation n'est plus tenable dorénavant : la raréfaction de nombreuses 
ressources naturelles à court, moyen et long terme va entraîner une augmentation continue des 
coûts de leur acquisition ou exploitation et une demande accrue au niveau international.
Il faut aussi lutter pour le rétablissement de la biodiversité, cette lutte n'ayant pas pour objectif 
de préserver un musée vivant, mais de maintenir ou de rétablir les "services" vitaux que les 
écosystèmes nous rendent. Sont en jeu le niveau et la qualité des récoltes agricoles, la qualité 
de l'air, de l'eau, des sols, etc.
Actuellement les coûts environnementaux des activités humaines, notamment industrielles et 
économiques, c'est-à-dire plus techniquement les coûts externes, ne sont que peu ou prou pris 
en compte.

L'Union européenne, déterminée à mieux maîtriser l'impact des activités humaines sur 
l'environnement, a bien compris la nécessité de diversifier ses moyens d'action pour atteindre 
les objectifs qu’elle s’est fixés.
C'est ainsi que, parallèlement à l'arsenal de textes législatifs dont elle s'est dotée et aux 
objectifs et normes qu'elle s'est fixés, l'Union européenne a mis en place d'autres moyens 
susceptibles de participer à l'amélioration de l'environnement. Parmi ces outils 
complémentaires, on peut citer entre autres les aides financières apportées dans le cadre des 
subventions,  la part du budget du 7ème PCRD destinée à soutenir la recherche et les éco-
technologies en faveur du développement durable ainsi que les campagnes de communication 
et les actions de prévention.

Par ailleurs, les instruments de marché sont une voie déjà explorée par l’UE qui doit faire 
aujourd’hui l’objet d’une attention particulière et de nouvelles propositions.

En effet, l'UE, forte aussi des expériences menées dans certains Etats membres est à même 
aujourd’hui de proposer une démarche communautaire dans ce domaine en initiant de 
nouveaux dispositifs et en favorisant les échanges de bonne pratique entre Etats-membres.
Cette politique  communautaire devra bien sûr requérir l’approbation de tous les Etats-
membres et vaincre les réticences de certains en matière de d’harmonisation fiscale, ou, à 
défaut, pouvoir être menée grâce à des coopérations renforcées entre Etats-membres.
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Les principaux instruments que nous aborderons en fonction des secteurs d’activité qu’ils 
couvrent, sont les incitations financières et les taxes. Votre rapporteure est bien consciente de 
la nécessité de traiter plus précisément des questions telles que les déchets, la politique de 
l'eau, les sols, etc., mais elle a souhaité se concentrer sur les secteurs prioritaires et en dégager 
les principes relatifs aux instruments de marché pour l'environnement et les politiques 
connexes.

Aujourd’hui, au niveau communautaire, un des rares instruments de marché est le système 
d’échange de quotas d’émission de CO2 ; il doit faire prochainement l’objet d’une révision 
afin d’en améliorer son efficacité.
Dans les Etats membres, il faut constater que la fiscalité environnementale est très 
hétérogène et qu'elle a tendance à diminuer. En 2004, les recettes s’appuyant sur des taxes 
environnementales s’élèvent en moyenne à 2,9% du PIB dans l’Europe des 15 et ce taux, déjà 
faible, a diminué de 6,5% entre 1999 et 2004. Il est donc nécessaire de faire progresser ce 
taux moyen et de réduire les écarts entre les Etats-membres.

Votre rapporteure est bien consciente qu'en matière fiscale prévaut le vote à l’unanimité, mais 
elle souhaite souligner un certain paradoxe entre la reconnaissance du caractère transnational 
des menaces pesant sur l'environnement et le statu quo en matière de fiscalité 
environnementale au niveau communautaire.

Cette situation privilégie des solutions nationales et induit des risques de distorsions de 
concurrence entre entreprises des Etats membres. Pour des raisons de compétitivité, elle 
implique aussi une concurrence fiscale déloyale et une pression à la baisse constante des taux 
d'imposition risquant à terme de compromettre la viabilité des finances publiques et le soutien 
des politiques publiques, y compris dans le domaine de l'environnement.
A défaut d'avancée en matière fiscale, les systèmes d'échanges de permis ou de quotas seront 
les seuls instruments communautaires disponibles. Si le système d'échange de quotas de CO2 
permet de réaliser les objectifs de réduction des émissions de CO2, on peut douter de son 
application et de son efficacité dans d'autres secteurs. En effet, les émissions de certains gaz à 
effet de serre ou autres gaz polluants comme le NOx et le SO2 sont liées à des conditions 
locales. Concernant la biodiversité, le système de compensation de biodiversité ne paraît pas 
acceptable. Il repose sur la création ex nihilo d’une zone naturelle particulière en contrepartie 
de la destruction ou de la dégradation d’une autre pour la réalisation d’un projet économique 
ou d’habitation. Cette compensation est illusoire, car il ne peut y avoir équivalence entre les 
deux zones.
Pour que les instruments de marché soient efficaces, il est nécessaire qu’ils soient 
complémentaires entre eux et avec d’autres instruments et que leur portée soit comprise  et 
qu’ils soient acceptés par les citoyens ; ils ne sauraient être uniquement ressentis comme une 
contrainte supplémentaire imposée par l’UE.
Pour inciter les européens à adopter des modes de vie et de consommation respectueux de 
l'environnement et à réduire l'impact des activités humaines sur les écosystèmes, encore faut-
il s’assurer que les citoyens disposent d’un tel choix. On ne peut, par exemple, pénaliser un 
salarié contraint de se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule lorsqu’il ne dispose pas 
de moyen de transport collectif.

De plus, pour être acceptés socialement, les efforts doivent être progressifs et ne pas pénaliser 
les foyers en situation financière difficile. Si les taxes sur les produits et les services sont à 
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manier avec une certaine précaution, d'autres solutions sont possibles, par exemple un 
rééquilibrage de la fiscalité globale sur la base des principes de solidarité et de justice sociale 
afin d’atteindre les objectifs environnementaux de l’Union. En effet on constate qu'une large 
part de la charge fiscale des entreprises et des revenus du capital a été transférée vers les 
ménages et qu'elle pèse davantage sur les revenus du travail moins bien rémunéré.
Les instruments de marché ne se limitent toutefois pas à la fiscalité, d'autres instruments ont 
été mis en place par les Etats membres, comme les certificats d'économie d'énergie ou les 
certificats d'énergie verte. De nouvelles pistes existent qui devront donc faire l’objet d’une 
étude d’impact tant au niveau environnemental, que social, mais aussi économique.
Du point de vue de la compétitivité de l’UE, et de ses Etats-membres, il est à noter que 
certaines politiques, notamment en matière de transport de fret, seront plus efficaces si elles 
sont mises en place au niveau européen. On observe en effet que les taxes fixées par certains 
Etats membres sur le transport routier, ne réduisent pas les mouvements de marchandises au 
niveau européen mais provoquent le déplacement du trafic sur des voies non taxées. Dans le 
cadre du marché intérieur, l’UE doit reconsidérer son approche de la notion de libre 
concurrence et privilégier la démarche environnementale sur le marché.

L’UE est suffisamment alertée et consciente du défi qu’elle doit relever, sur la question du 
changement climatique, pour prévoir et anticiper d’éventuels échecs des politiques dont elle se 
dote aujourd’hui. Une étude vient d’être menée par des scientifiques américains et fait état 
d’une progression de 35% d’augmentation des rejets de CO2 par rapport à 1990 ; si ces chiffres 
devaient être confirmés, ils seraient un très mauvais signal par rapport à l’objectif de réduction 
des émissions de CO2 de 5% à atteindre en 2012 dans le cadre du Protocole de Kyoto.

Votre rapporteure est bien consciente des difficultés d'adopter des solutions au niveau 
international pour lutter efficacement contre le changement climatique. L'Union se doit de 
concilier la poursuite de ses efforts de réduction des émissions de CO2, la baisse des 
émissions au niveau international et les règles du commerce international, notamment de non-
discrimination des partenaires commerciaux. La taxe d'ajustement aux frontières envisagée 
par certains Etats membres et telle que soutenue dans le rapport semble offrir une solution 
acceptable et doit donc être soutenue par tous les Etats membres et par la Commission. Cette 
taxe peut être en décalage avec certaines dispositions de l'Accord Général sur le Commerce et 
les Tarifs, mais il appartient à la Commission de faire valoir les statuts de l'OMC. Ils 
disposent que les parties à l'OMC peuvent prendre des mesures, y compris protectionnistes, 
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la 
préservation des végétaux, ou bien se rapportant à la conservation des ressources naturelles 
épuisables.
Les prévisions en matière d'impacts globaux du changement climatique et plus généralement 
des activités humaines sur l'état de la nature, et par répercussions sur la santé humaine, ne 
doivent pas seulement conduire au découplage entre croissance et exploitation des ressources, 
modes de production et de consommation, mais à changer notre modèle de développement.
Ce constat doit nous amener à organiser la transition vers un autre modèle d'existence de nos 
sociétés occidentales.
Les questions que nous devons donc nous poser, sont : quel autre scénario, quelles autres 
politiques pour atteindre nos objectifs devons nous mettre en place ? Est-il possible de ne pas 
changer nos modes de vie, de ne réduire ni la production, ni la consommation et de relever les 
défis environnementaux qui s'imposent à nous ?
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