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ДО: Нона Караджова,  

МОСВ 
 

 
 

Относно: Съветът на министрите трябва да вземе решение за огромните 
излишъци на единици по протокола от Киото  
 
 
Уважаема г-жо Караджова, 
 
Правилата на Протокола от Киото позволяват на страните да пренасят всички неизползвани 
квоти за емисии в следващия период на поети задължения. 
Излишъкът от първия ангажимент по Киото в периода (2008-2012) се оценява на 13,1 
милиарда тона CO2-еквивалент – много по-висок от очакваното търсене, според ново 
проучване (Point Carbon). Очаква се излишъкът да нарасне на 17 милиарда CO2-еквивалент 
през втория период на Киото – до 2020 г. 

Общият брой  на излишъци на Предписани емисионни единици (ПЕЕ)  от първия период на 
ангажимент  се очаква да надхвърли 4 милиарда в ЕС. За България излишъкът се очаква да е 
317.8 милиона. 

Очаква се и през втория период на Киото да има твърде много ПЕЕ. Поради тази причина 
излишъкът от първия период ще има малка или никаква финансова стойност, като е възможно 
цената на единиците да падне близко до 0 евро/тон. 

 
Запазването на излишъка от предписани емисионни единици би могло да има значителни 
последици в дългосрочен план и дa заплаши успеха на бъдещите климатични споразумения. 
Трудно е да си представим как ЕС ще убеди развиващите се страни да се ангажират със 
смислени намаления на емисиите, ако нашите ангажименти са слаби и с оставени широки 
вратички. 

Решението трябва да бъде намерено през ноември в Доха(COP-18). Ако не – съществуващото 
правило за пълно пренасяне на излишъците във втория период ще се приложи. На 
преговорите на UNFCCC в Бангкок през август 2012, Г-77 и Китай дадоха предложение за 
ефективно задържане и минимизиране на излишъците. 

Предложението на Г-77 е в съгласие с всички изисквания на ЕС, уточнени в Заключенията на 
Съвета от март 2011 г. Ако ЕС иска да бъде вземан на сериозно, когато прокламира, че 
грижата за околната среда е ключово условие за участие във втория период на Киото, то 
трябва и да излезе с позиция, която отговаря на тези изисквания. 

Европейските договори ясно заявяват, че Съветът „трябва да действа с квалифицирано 
мнозинство” за общи мерки (Article 16(3) TEU) и в частност „в течение на процедурата”, когато 
се влиза в нови международни споразумения, като тези от United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) (Article 218(8) TFEU). 
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Съветът на министрите следователно може да приеме позиция за решение 
чрез квалифицирано мнозинство на следващия Съвет по околна среда на 25 
октомври 2012 г. Консенсусът между всички 27 делегации не е задължително 
изискване. 

 

 

Призоваваме Ви да:   

 Подкрепите обща позиция на ЕС относно предложението на Г-77, каквото е то в 
момента, без да го отслабвате. Изключително важно е ЕС да подкрепи анулирането на 
излишъците от първия период на Киото и елиминирането на възможни излишъци от 
втория период. 

 Декларирате, че България няма да използва ПЕЕ за споразумяване във втория период 
на Киото 

 Декларирате, че България няма да придобива кредити по Съвместно изпълнение от 
проекти в страни, които не са се подписали за втория период на ангажимент.  
 

Без ефективно и спешно поемане на лидерство на Европейския Съюз, шансът за избягване на 
катастрофалните промени в климата ще се изплъзне. 
 
2.10.2012 

 
CDM Watch 

Rue d’Albanie 117 
1060, Brussels 

 
Деница Петрова,  

Грийнпийс 
denitza.petrova@greenpeace.org  

 
Тодор Тодоров, 

 За Земята 
t.todorov@zazemiata.org 

02/943 11 23 
 

 
 
 
 
 
Допълнителна информация: 
Carry-over of AAUs from CP1 to CP2 –Future Implications for the Climate, by Thomson Reuters Point 
Carbon, September 2012. http://bit.ly/AAUsurplusPointCarbon 
The Phantom Menace: An introduction to the Kyoto Protocol Allowances surplus. CDM Watch and 
CCAP Policy Brief: July 2012. http://bit.ly/PzTE1H 
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