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Схемата за търговия с емисии на ЕС и нейното 
бъдеще

Схемата за търговия с емисии на ЕС цели да намали въглеродните емисии на 
европейската индустрия. Научете как тя работи и как ще се промени в бъдеще.

Схемата за търговия с емисии на ЕС обхваща промишлени фабрики и електростанции

Какво представлява схемата за търговия с 
емисии
 
Взети заедно, страните от ЕС са на трето място в света по емисии на парникови газове 
(след Китай и САЩ). В същото време те имат амбициозни цели в областта на климата: 
до 2030 г. Европейският съюз възнамерява да намали съществено емисиите си от 
парникови газове, а до 2050 г. трябва да бъдат постигнати нетни нулеви емисии. Вижте 
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нашата инфографика за постигнатия напредък. 
 
Схемата за търговия с емисии бе създадена през 2005 г. като един от инструментите за 
постигане на целите относно климата. Схемата е насочена към емисиите от 
промишлеността. Промените в начина на нейното функциониране бяха заложени в 
законодателния пакет "Подготвени за цел 55".

Как работи схемата
 
Правилата задължават над 10 000 фабрики и електростанции в ЕС да притежават 
разрешително за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Разрешителните се 
закупуват от компаниите на аукциони, като цената им се определя от търсенето и 
предлагането. 
 
Това създава финансов стимул за по-малко замърсяване: колкото по-малко 
замърсяваш, толкова по-малко трябва да плащаш. 
 
Част от разрешителните обаче се раздават безплатно, особено в сектори, в които 
съществува риск компаниите да изнесат производството си в други региони с по-ниски 
екологични изисквания.

Регулиране на цената на емисиите
 
Вследствие на икономическата криза търсенето на разрешителни намаля, а 
предлагането остана непроменено.  
 
Наличието на излишък на разрешителни означава, че компаниите, които се нуждаят от 
тях, могат да си ги набавят евтино и нямат стимули да инвестират в зелени технологии, 
а това намалява ефективността на схемата за борба срещу климатичните изменения. 
 
Затова през 2015 г. бе създаден Резерв за стабилност на пазара, чрез който се 
извеждат част от излишните разрешителни и се оставят в резерв, откъдето те могат да 
бъдат върнати обратно, ако се появи дефицит. 
 
През март 2023 г. съществуването на резерва бе удължено до 2030 г., за да се избегне 
спад на цената на разрешителните за емисии. При падащи цени на разрешителните 
предприяитията имат по-малък стимул да инвестират, за да намалят парниковите си 
газове.

Промени в схемата за търговия с емисии 
съгласно Зеления пакт
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180706STO07407/infoghrafika-napriedkt-na-ies-v-oblastta-na-klimata
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180305STO99003/namaliavanie-na-vghlierodnitie-iemisii-tsieli-i-dieistviia-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180305STO99003/namaliavanie-na-vghlierodnitie-iemisii-tsieli-i-dieistviia-na-ies
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230310IPR77241/climate-change-parliament-extends-the-market-stability-reserve-to-2030


 
ЕС работи по промени в схемата за търговията с емисии, за да я обвърже с по-
амбициозните цели за намаляване на емисиите, произтичащи от Европейския зелен 
пакт. 
 
Парламентът и Съветът постигнаха предварително съгласие по промените през 
декември 2022 г. Договореният текст беше окончателно одобрен от Парламента през 
април 2023 г.

В какво се състоят промените
 
Депутатите искаха да направят законодателния текст по-амбициозен в сравнение с 
първоначалното предложение на Комисията. В преговорите със Съвета те договориха 
намаляване на емисиите в обхванатите сектори с 62% до 2030 г., с един процентен 
пункт повече от заложеното първоначално от Комисията.  
 
Предвижда се отпадане на безплатните разрешителни за промишлеността до 2034 г., 
когато следва да действа изцяло Механизмът за корекция за въглеродните емисии на 
границите. Механизмът ще въведе налог върху вноса от страни с по-ниски стандарти в 
областта на климата и така ще предотврати преместването на производства от ЕС в 
тези страни. 
 
Всички приходи от схемата следва да се използват за мерки относно климата. Фонд за 
иновации и Фонд за модернизация ще предоставят по-голямо финансиране за развитие 
на иновативни технологии и за обновяване на енергийната система. Част от приходите 
от новата схема за търговия с емисии ще бъдат заделени за Социалния фонд за 
климата, който цели да подпомогне фирми и хора, засегнати от енергийна бедност. 
 
Изгарянето на битовите отпадъци ще бъде включено в схемата от 2024 г. Тя ще обхване 
и морския транспорт.  
 
От 2027 г. ще бъде създадена отделна схема за търговия с емисии в сухопътния 
транспорт и от сгради. Ако цените на енергията са необичайно високи, обхващането на 
тези сектори може да бъде отложено до 2028 г., за да бъдат защитени гражданите. 
 
Безплатните разрешителни за емисии в сектора на въздушния транспорт следва да 
отпаднат до 2026 г. В сектора ще се насърчава използването на устойчиви горива.

Усилията на ЕС за намаляване на емисиите
Други инициативи на Европейския съюз също допринасят за намаляването на емисиите 
на парникови газове:
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221212IPR64527/climate-change-deal-on-a-more-ambitious-emissions-trading-system-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230414IPR80120/podghotveni-za-tsel-55-ep-prie-kliuchovi-zakoni-v-oblastta-na-klimata-do-2030-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220603IPR32158/fit-for-55-in-2030-parliament-wants-a-more-ambitious-emissions-trading-system
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210303STO99110/vghleroden-nalogh-vrkhu-vnosa-za-chestna-konkurentsiia-i-po-malko-emisii
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210303STO99110/vghleroden-nalogh-vrkhu-vnosa-za-chestna-konkurentsiia-i-po-malko-emisii
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/modernisation-fund_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20220519STO30401/sotsialen-fond-za-klimata-ideite-na-parlamenta-za-spravedliv-energhien-prekhod
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20220519STO30401/sotsialen-fond-za-klimata-ideite-na-parlamenta-za-spravedliv-energhien-prekhod
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20220519STO30401/sotsialen-fond-za-klimata-ideite-na-parlamenta-za-spravedliv-energhien-prekhod
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221130IPR59102/emissions-trading-system-partial-deal-reached-with-council-to-include-shipping
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221130IPR59102/emissions-trading-system-partial-deal-reached-with-council-to-include-shipping


„Регламент за разпределяне на усилията“, определящ националния принос за 
постигане на целите в сектори като транспорт, селско стопанство, 
строителство и управление на отпадъци, които не са обхванати от схемата за 
търговия с емисии;

• 

Законодателство за горите и земеползването, което се отнася до емисиите в 
селското стопанство и абсорбирането на емисии от горите;

• 

Ограничения на емисиите от автомобилите;• 
Намаляване на емисиите от самолети и кораби;• 
Как ЕС допринася за намаляване на емисиите на други парникови газове 
освен въглеродния диоксид.

• 

Материалът е първоначално публикуван на 13 февруари 2017 г. и е актуализиран за 
последно през април 2023 г. 

Допълнителна информация
Информация за напредъка по законодателното досие (EN)
Страница на Европейската комисия за схемата за търговия с емисии (EN)
Материал на Изследователската служба на ЕП: Преглед на схемата за търговия с 
емисии на ЕС (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180208STO97442/namaliavane-na-emisiite-na-parnikovi-ghazove-natsionalnite-tseli-za-2030-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20170711STO79506/promeni-v-klimata-roliata-na-ghorite-za-po-malko-parnikovi-ghazove
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180920STO14027/po-chist-transport-novi-tseli-na-es-za-po-niski-emisii-ot-avtomobilite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220610STO32720/namaliavane-na-emisiite-ot-samoleti-i-korabi-merkite-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20220610STO32720/namaliavane-na-emisiite-ot-samoleti-i-korabi-merkite-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20230322STO78109/kak-es-doprinasia-za-po-malki-emisii-na-parnikovi-ghazove
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20230322STO78109/kak-es-doprinasia-za-po-malki-emisii-na-parnikovi-ghazove
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-fit-for-55/file-revision-of-the-eu-emission-trading-system-(ets)
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698890
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698890
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