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Въглероден налог върху вноса: за честна 
конкуренция и по-малко емисии

Парламентът прие правила за облагане на вноса, за да не получат конкурентни 
предимства компании, които не спазват нормите на ЕС за въглеродните емисии.

©AFP/INTERPRESS

Европейската индустрия изисква подкрепа, за да се противопостави на конкурентния 
натиск от страни, в които компаниите не са длъжни да спазват стриктни правила 
относно емисиите на парникови газове. За да постави всички при равни условия и да 
съхрани работните места в ЕС, Парламентът иска справедливо облагане на вноса. 
 
Около 27% от световните емисии на СО2 от изгаряне на гориво са свързани с 
международно търгувани стоки. Емисиите, свързани с вноса на ЕС растат, което 
подкопава европейските усилия за ограничаване на последиците за климата. 
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Научете как плановете на ЕС за възстановяване поставят акцент върху действията 
относно климата.

Климатичните амбиции на ЕС и въглеродният 
налог
С Европейския зелен пакт ЕС е поел ангажимент да намали емисиите си на парникови 
газове и да постигне климатична неутралност до 2050 г. Тези намерения могат да бъде 
подкопани от други страни с по-малки амбиции. Вносът на продукти от такива страни 
поставя в затруднение европейски производители, тъй като те имат по-големи разходи 
за съобразяване с политиката на ЕС за климата. 
 
За да се изравнят условията, Парламентът подкрепя въвеждането на налог, който да 
повиши цените на вносните стоки до еквивалентните продукти в ЕС. 
 
Така намаляват стимулите за преместването на замърсяващи производства от Европа в 
други страни, които нямат толкова високи изисквания за емисиите на парникови 
газове. Подобна практика, наричана „изместване на въглеродните емисии“, не 
допринася за опазването на планетата, тъй като прехвърля проблема някъде другаде, 
но пък лишава ЕС от работни места. 
 
През юли 2021 г. Европейската комисия направи предложение за въвеждане на 
механизъм за корекция за въглеродните емисии на границите. Предложението беше 
част от законодателния пакет "Подготвени за цел 55%", чиято цел бе да реализира на 
практика амбициите на ЕС за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. в сравнение с 
1990 г. 
 
Прочетете повече за политиката на ЕС за намаляване на въглеродните емисии.

Съществуващи мерки в ЕС
Корекцията на цените на вноса би била важно допълнение към съществуващата 
система за търговия с разрешителни за производството на емисии. Схемата налага 
задължение на електроцентрали и производствени предприятия да разполагат с 
разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. 
 
Цената на разрешителните се определя на пазара и зависи от търсенето и 
предлагането. Икономическите кризи намаляват търсенето и водят до по-ниски цени, 
които не стимулират компаниите да инвестират в по-чисти технологии. 
 
Законодателният пакет "Подготвени за цел 55%" включва и реформиране на схемата за 
търговия с емисии.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200429STO78172/vzstanoviavaneto-sled-covid-19-aktsent-vrkhu-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200429STO78172/vzstanoviavaneto-sled-covid-19-aktsent-vrkhu-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/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/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20190926STO62270/vghlerodna-neutralnost-kak-mozhe-da-bde-dostighnata-do-2050-gh
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180305STO99003/namaliavane-na-vghlerodnite-emisii-tseli-i-deystviia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20170213STO62208/skhemata-za-trghoviia-s-emisii-na-es-i-neynoto-bdeshche
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20170213STO62208/skhemata-za-trghoviia-s-emisii-na-es-i-neynoto-bdeshche


Как ще работи Механизмът за въглеродна 
корекция на границите
 
След като преговорният екип на Парламента постигна предварително споразумение със 
страните в ЕС през декември 2022 г., депутатите дадоха окончателното си одобрение 
на законодателния текст през април 2023 г. 
 
Правилата засягат продукти от енергийно-интензивни промишлености като добив на 
желязо и алуминий, производство на стомана, цимент, химически торове и водород. 
 
Механизмът първоначално ще се прилага относно пряко генерирани емисии – 
парникови газове, изпуснати в атмосферата в резултат на производствени процеси или 
на пренос на продуктите в ЕС. 
 
В бъдеще ще бъдат обхванати и непреките емисии – тези, които произтичат от 
набавянето на електричество, използвано за производство на продуктите, обхванати от 
правилата. 
 

Кой ще плаща
 
Вносителите на стоки ще трябва да плащат разликата между цената на 
разрешителните за емисии в страната на производство и цената на емисиите по 
схемата за търговия с тях в ЕС. 
 
Освен това вносителите ще трябва да оповестяват всяко тримесечие преките и 
непреките емисии, свързани с внесените в ЕС стоки през предишните три месеца, както 
и платената цена за разрешителни извън ЕС. 
 

Кога влиза в сила механизмът
 
Преходният период за въвеждане на въглеродния налог ще бъде свързан с 
постепенното премахване на безплатните разрешителни за емисии по схемата за 
търговия в ЕС. На практика това означава постепенно въвеждане на налога между 2026 
г. и 2034 г. 
 

За какво ще се използват събраните средства
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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/20230414IPR80120/podghotveni-za-tsel-55-ep-prie-kliuchovi-zakoni-v-oblastta-na-klimata-do-2030-gh


Парламентът подкрепи предложението на Комисията приходите от налога да бъдат 
използвани като нов източник на ресурси в бюджета на ЕС.  
 
В същото време ще бъде заделена еквивалентна по размер финансова помощ за най-
слабо развитите страни, за да се помогне за декарбонизацията на техните индустрии.

Научете повече за мерките на ЕС за намаляване на ефекта от измененията в 
климата: 
 

ЕС изисква вносните стоки да не идват от обезлесени земи; • 
Норми на ЕС за намаляване на емисиите на другите парникови газове освен 
CO2;

• 

Как ЕС стимулира набавянето на енергия от възобновяеми източници;• 
Автомобили с нулеви емисии на CO2 от 2035 г.: какво означава това на 
практика.

• 

Допълнителна информация
Процедура и документи
Материал на Изследователската служба на ЕП: Включване на разходите за 
въглеродните емисии в цените (EN)
Информация на Световната банка за включването на разходите за въглеродните 
емисии в цените (EN)
Материал на Изследователската служба на ЕП: Механизъм за корекция за 
въглеродните емисии на границите - последствия за климата и конкурентоспособността 
(февруари 2022 г.) (EN)
Кратък изследователски материал за Механизма за въглеродна корекция на границите 
(април 2023 г.) (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200709STO83005/biudzhett-na-es-parlamentt-nastoiava-za-novi-iztochnitsi-na-prikhodi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20221019STO44561/obezlesiavane-zashcho-se-sluchva-i-kakvo-pravi-es-po-problema
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
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20221128STO58001/energhiia-ot-vzobnoviaemi-iztochnitsi-kak-es-stimulira-sektora
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20221019STO44572/avtomobili-s-nulevi-emisii-na-co2-ot-2035-gh-kakvo-oznachava-tova-na-praktika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20221019STO44572/avtomobili-s-nulevi-emisii-na-co2-ot-2035-gh-kakvo-oznachava-tova-na-praktika
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0214(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649352/EPRS_BRI(2020)649352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649352/EPRS_BRI(2020)649352_EN.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#CarbonPricing
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#CarbonPricing
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698889/EPRS_BRI(2022)698889_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698889/EPRS_BRI(2022)698889_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698889/EPRS_BRI(2022)698889_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2023)745713
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2023)745713
mailto:webmaster@europarl.eu
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