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РЕЗЮМЕ
Систему торгівлі викидами ЄС (СТВ ЄС) часто 
називають наріжним каменем кліматичної 
політики ЄС. Вона має на меті скорочення 
викидів шляхом встановлення цін на викиди 
парникових газів (ПГ) в енергетичному, 
промисловому та авіаційному секторах. Вона 
не лише прагне стимулювати інвестиції у 
скорочення викидів шляхом підвищення 
ціни ведення звичайного енергоємного 
бізнесу, але й дає чудову можливість ЄС 
перенаправляти фінансування із діяльності, 
що забруднює довкілля, на кліматичні дії, 
інновації та модернізацію енергетичного 
сектору.

Вона охоплює понад 10 400 промислових 
та енергетичних установок і приблизно 350 
авіакомпаній у 27 країнах-членах ЄС, Ісландії, 
Норвегії та Ліхтенштейні (а також взаємодіє 
зі швейцарською СТВ).1 

Історично система постає перед проблемами 
достовірності та низьких цін на викиди через 
накопичення на ринку надлишкових дозволів 
на забруднення. Низькі ціни підірвали основну 
мету СТВ ЄС — скорочення викидів. Однак 
довіра до СТВ ЄС стала зростати, коли у 2018 році 
почалось вирішення найхронічніших проблем, 
пов’язаних із надлишковими дозволами, що 
призвело до встановлення більш точних і 
справедливих цін на вуглець. Втім, питання 
пропозиції дозволів було вирішено лише 
частково, бо у 2020 році надлишок становив 
близько 1,6 мільярда дозволів на забруднення.

Поточна мета СТВ ЄС — скоротити викиди тих 
галузей, які вона охоплює, на 43% до 2030 року 
(порівняно з 2005 роком) — була досягнута вже 
2020 року. Лише у 2020 році загальні викиди 
від установок СТВ ЄС впали на колосальні 
11,4%. Викиди від електроенергетики та 
промисловості зменшилися на 41% порівняно 
з 2005 роком. Однак між секторами існують 
відмінності в тенденціях викидів: викиди 
від виробництва електроенергії та теплової 
енергії скоротилися майже на 45% з 2011 року, 
натомість викиди промисловості майже не 
зменшилися: відбулося зниження лише на 

мізерні 1,3% між 2013 і 2019 роками. Скорочення 
викидів у рамках СТВ ЄС також частково 
зумовлене іншими факторами: законодавство 
-«Директива про заохочення до використання 
енергії, виробленої з відновлюваних джерел» 
та «Директива про енергоефективність» або 
пандемія COVID-19. 

Однак останні позитивні тенденції не 
означають, що СТВ ЄС стала ідеальним 
інструментом.  

Якби це був дійсно 
ефективний інструмент, 
необхідне зниження викидів 
мало б бути набагато 
помітнішим. Основна 
проблема СТВ ЄС полягає 
в мільярдах безкоштовних 
квот на викиди, які 
не тільки підривають 
принцип «забрудник 
платить», але й дозволяють 
підприємствам отримувати 
близько 50 мільярдів євро 
незаслуженого прибутку в 
час екологічної кризи.

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
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Досвід функціонування та реформування Системи торгівлі викидами ЄС дає змогу виокремити 
низку цінних уроків, на основі яких можна сформулювати такі рекомендації:

Наявність ринку вуглецю не є самоціллю. 
Ринок вуглецю має узгоджуватись із 
кліматичними цілями ЄС та ціллю Паризької 
угоди утримувати підвищення глобальної 
температури на рівні 1,5°C, а також сприяти 
тому, щоб ЄС виконував свою справедливу 
частку кліматичних заходів.

Коли попит низький, пропозиція також має 
знижуватись. Необхідно вбудувати механізми 
для усунення будь-якої надлишкової 
пропозиції на ринку — чи структурної, чи 
спричиненої несподіваними потрясіннями. 
Накопичення великої надлишкової 
пропозиції призводить до зниження цін 
та підриває принцип «забрудник платить», 
призупиняючи кліматичні дії. Наразі СТВ 
ЄС має приблизно 1,6 млрд надлишкових 
дозволів на забруднення. З 2018 року Резерв 
стабільності ринку намагається усунути 
надлишкову пропозицію, але надто повільно, 
особливо з огляду на появу додаткових 
джерел надлишку, як-от поетапна відмова 
від німецького вугілля та бурого вугілля. 

Не можна підривати принцип «забрудник 
платить», забезпечуючи безкоштовні 
дозволи на викиди, дозволяючи 
використовувати міжнародні квоти на 
компенсацію вуглецю або знаходячи шляхи 
прихованого субсидування забрудників. 
Через безкоштовний розподіл квот на 
забруднення в рамках СТВ ЄС зниження 
викидів у промислових секторах або взагалі не 
відбувається, або відбувається дуже повільно, 
а викиди авіації взагалі продовжують стрімко 
зростати, якщо не брати до уваги тимчасові 
наслідки пандемії COVID-19. 

Усі доходи від продажу дозволів 
на забруднення слід інвестувати 
в кліматичні заходи та підтримку 
справедливого переходу до кліматично 
нейтрального суспільства й економіки. 
Наразі в ЄС відбувається не так.

Ці уроки СТВ ЄС засвоїла важко: шляхом 
проб, помилок і політичного торгу. 
Поточний процес перегляду СТВ ЄС також 
є критично важливим: він дає можливість 
виправити досі наявні недоліки системи та 
узгодити її з вимогами кліматичного збою, і 
водночас протистояти силам, які прагнуть 
її послабити. 

Цей посібник для початківців із СТВ ЄС має на 
меті допомогти організаціям громадянського 
суспільства, які мають незначний досвід 
або взагалі не мають попереднього досвіду 

щодо кліматичної політики ЄС, особливо в 
країнах-сусідах ЄС, отримати знання щодо 
європейського ринку вуглецю та зрозуміти 
його. Посібник надає базові знання щодо того, 
як розроблена СТВ ЄС і як вона функціонує. 
Підвищення обізнаності врешті має надати 
громадянському суспільству можливість 
долучатися до процесів СТВ і підтримувати 
ефективний і справедливий європейський 
ринок вуглецю.

Січень  2022
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ЩО ТАКЕ СТВ ЄС? 
Система торгівлі викидами Європейського 
Союзу (СТВ ЄС) є одним із основних 
інструментів, за допомогою якого ЄС 
сподівається подолати кліматичну кризу 
та ефективно знизити викиди парникових 
газів (ПГ).  

 ■ Це регуляторний ринок, тобто він був 
створений політиками, а не виник 
внаслідок дії ринкових сил.

 ■ Основним законодавчим актом, що 
визначає управління Системою торгівлі 
викидами та її функціонування, є 
«Директива ЄС щодо торгівлі викидами», 
яка має на меті забезпечити «рентабельні 
та економічно ефективні» й «науково 
обґрунтовані, необхідні для уникнення 
небезпечних змін клімату» зниження 
викидів парникових газів.

 ■ СТВ ЄС застосовує принцип 
«забрудник платить», згідно з яким 
платити за забруднення має той, хто 
його створює. 

 ■ Запущена в 2005 році, СТВ ЄС є 
найстарішою схемою торгівлі викидами у 
світі. Вона також була найбільшою до 2021 
року, коли запрацювала китайська СТВ.

 ■ У 2021 році СТВ ЄС охоплювала понад 
10 400 промислових підприємств і 
електростанцій, а також приблизно 
350 авіакомпаній у 27 країнах-членах 
ЄС, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні (а 
також взаємодіє зі швейцарською СТВ 
та електростанціями в Північній Ірландії, 
що підпадають під її дію навіть після 
виходу Великої Британії з ЄС, Брекзиту). 

 ■ У 2013 році СТВ ЄС охоплювала 
приблизно половину всіх викидів ПГ в 
ЄС. У 2020 році цей показник знизився 
до 36%, оскільки в сукупності сектори 
СТВ ЄС скорочують викиди швидше, 
ніж решта економіки.

Рис. 1: Викиди СТВ ЄС і ЄС
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https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/8
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_962_en.pdf
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ОБМЕЖУЙ І ТОРГУЙ
СТВ ЄС — це система, що працює за 
принципом «обмежуй і торгуй». Тобто вона 
встановлює загальний ліміт («обмеження» 
або «верхню межу викидів») на весь обсяг 
викидів ПГ, які установки в охоплених 
секторах можуть кумулятивно викидати. Цілі 
скорочення викидів, встановлені політикою 
ЄС для секторів СТВ ЄС, досягаються шляхом 
поступового зниження цієї верхньої межі 
викидів. 

Ключовими галузями СТВ ЄС є 
електроенергетика, важка промисловість2 та 
авіація. СТВ враховує шість парникових газів, 
хоча не для кожного із охоплених секторів.3 
Наприклад, від виробництва електроенергії 
та тепла, авіації та багатьох енергоємних 
галузей враховуються викиди CO2, але від 
виробництва алюмінію враховуються лише 
викиди перфторвуглеводнів (ПФУ).  

Рис. 2: Викиди за галузями
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Обмеження складається із дозволів на 
забруднення, відомих як квоти ЄС на 
викиди. Одна квота ЄС на викиди дорівнює 
одній тонні викидів CO2-екв. У 2021 році 
верхня межа викидів становила приблизно 
1,57 млрд квот ЄС на викиди. Установки, 
охоплені СТВ ЄС, зобов’язані щорічно 
подавати (також це називається «здавати») 
квоти, що відповідають їхнім викидам у 
попередньому році. Наприклад, установка, 
яка викинула 1 мільйон тонн CO2 у 2020 році, 
у 2021 році повинна буде передати 1 мільйон 
квот ЄС на викиди до центрального реєстру 
Європейської Комісії. 

Компанії можуть отримати квоти ЄС на 
викиди трьома основними способами:

 ■ Придбати їх на аукціоні: аукціони 
організовує Європейська енергетична 

біржа, а доходи йдуть безпосередньо 
27 країнам-членам ЄС відповідно до 
попередньо визначеного принципу 
розподілу.

 ■ Отримати їх безкоштовно: сектори, які 
мають ризики витоку вуглецю,4 авіаційний 
сектор і сектор виробництва електроенергії 
у деяких країнах-членах із низьким рівнем 
доходу отримують безкоштовні квоти. 

 ■ Придбати їх на відкритому (або так званому 
«вторинному») ринку: існує кілька торгових 
платформ, де оператори СТВ (або інші 
гравці, наприклад, фінансові установи) 
можуть торгувати квотами між собою. 
Трансфер квот ЄС на викиди також може 
бути включений в контракти (наприклад, на 
закупівлю тепла або електроенергії).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1722&from=GA
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/2021-auction-calendars-published-2020-12-21_en
https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/eu-ets-auctions
https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/eu-ets-auctions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2166&qid=1608517419163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2166&qid=1608517419163
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Компанії можуть купувати та продавати квоти, 
зокрема ті, які вони отримали безкоштовно, 
на відкритому ринку та торгувати ними 
один з одним. Саме про це йдеться у частині 
«торгуй» у принципі «обмежуй і торгуй». 
Наприклад, якщо компанії вдалося дуже 
швидко знизити викиди, вона може продати 
квоти, що в неї залишились, іншій компанії 
або зберегти їх для майбутніх потреб — 
це називається «накопичення квот». Цей 
елемент торгівлі є частиною СТВ ЄС, що, 
теоретично, має забезпечувати ефективну 
декарбонізацію, тобто спочатку мають 
здійснюватись найдешевші скорочення 
викидів. Однак сам по собі ринок вуглецю 
не придатний для подолання неринкових 
бар’єрів (наприклад, нестачі капіталу для 
інвестування в енергозбереження) або для 
розвитку інноваційних чистих проривних 
технологій.   

Загальне обмеження забезпечується через 
лімітування пропозиції квот ЄС на викиди: 
щороку через аукціони та безкоштовний 
розподіл компаніям надається лише та 
кількість квот ЄС на викиди, що відповідає 
верхній межі на цей рік. Щоб зменшити викиди 
парникових газів в охоплених секторах, 
обмеження щороку знижується. Компанії, 
що підпадають під дію СТВ, знають про це. 
Вони розуміють, що теоретично це означає, 
що квоти ЄС на викиди з часом ставатимуть 
дедалі дефіцитнішими та зростатимуть у 
ціні, навіть якщо цього не було в перші роки 
після впровадження системи. В принципі, 
вартість придбання квот ЄС на викиди зараз 
і в майбутньому дає компаніям фінансовий 
стимул до скорочення викидів: або ці 
компанії продовжують платити за свої високі 
викиди, або вони інвестують у технології та 
проєкти, спрямовані на зменшення викидів 
і, відповідно, кількості необхідних квот ЄС на 
викиди.

ВИКЛИКИ ОБЛІКУ

Компанії мають виконувати зобов’язання щодо точного вимірювання та звітування 
про свої викиди, а також здачі відповідної кількості квот. За кожну тонну викидів, про 
яку вони не повідомляють та за яку не здають квоти ЄС на викиди, вони мають сплатити 
штраф у розмірі 100 євро. 

Загалом це не така велика проблема, хоча вже було скоєно деякі злочини, пов’язані 
з СТВ ЄС. У перші роки існування СТВ ЄС злочинні мережі реалізовували шахрайську 
схему щодо податку на додану вартість (ПДВ), що спричинило збитки на суму 5 мільярдів 
євро, і до 2010 року було заарештовано понад 100 залучених осіб. Шахрайство з ПДВ 
передбачало купівлю вуглецевих дозволів в іншій країні без ПДВ та їх продаж із ПДВ, 
але без перерахування ПДВ до відповідного податкового органу. 

Зовсім нещодавно, у 2021 році, журналісти виявили, що Христо Ковачки, болгарський 
вугільний магнат, суттєво занижував викиди двох електростанцій з 2018 по 2020 рік. На 
відміну від шахрайства з ПДВ, цей випадок має прямий вплив на довкілля, оскільки, 
якщо буде доведено правдивість звинувачення, викиди ПГ не буде враховано й вони 
не підпадатимуть під дію принципу «забрудник платить». Загалом, схоже, що обидві 
станції занизили викиди CO2 на 1–1,5 мільйона тонн і ухилялися від сплати 26,6–32,2 
мільйона євро, позбавляючи країни-члени ЄС доходів від СТВ.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/further-investigations-vat-fraud-linked-to-carbon-emissions-trading-system
https://www.theguardian.com/business/2009/dec/14/eu-carbon-trading-fraud
https://www.occrp.org/en/investigations/bulgarian-coal-magnates-plants-may-have-saved-around-30m-euros-by-under-declaring-emissions
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НИЖЧА МЕЖА — ВИЩА ЦІЛЬ
Верхня межа викидів щороку знижується 
на фіксовану суму, що розраховується за 
допомогою так званого «лінійного коефіцієнта 
зменшення» (ЛКЗ). ЛКЗ виражається як 
відсоток від загального обмеження за 2013 
рік. Із 2013 по 2020 рік ЛКЗ був встановлений 
на рівні 1,74% (близько 34 мільйонів квот ЄС 
на викиди на рік), а починаючи з 2021 року він 
становить 2,2% (близько 43 мільйонів квот ЄС 
на викиди на рік). 

Існує пряма кореляція між ЛКЗ та 
кліматичними цілями: що вищий ЛКЗ, то 
нижчі викиди. Не дивно, що розмір цього 
коефіцієнта став головним питанням у 
переговорах щодо реформування СТВ 
ЄС. Європейська Комісія запропонувала 
збільшити ЛКЗ до 4,2% починаючи з 2024 року. 
Хоча це і рух вперед, однак він недостатній, 
і Міжнародна кілматична мережа в Європі 
(CAN Europe — парасолькова організація, 
що представляє неурядові організації, 
які працюють зі зміною клімату в Європі) 
стверджує, що він має становити 5,4%. 

Вплив різних рівнів ЛКЗ на верхню межу 
викидів СТВ ЄС5 продемонстровано на 
графіку та в таблиці нижче. Нинішній ЛКЗ 
у розмірі 2,2% (синя лінія) порівнюється з 
рівнем, який у липні 2021 року запропонувала 
встановити Європейська Комісія (червона 
лінія), і з ЛКЗ у розмірі 5,4%, що був 
запропонований CAN Europe. Цей вищий 
рівень ЛКЗ необхідний для зменшення 
викидів які охоплені Системою торгівлі 
викидів на 70% до 2030 року порівняно із 
рівнем 2005 року (зелена лінія). 

Амбітніша ціль, запропонована активістами, 
різко знизить загальні викиди, які 
компанії все ще можуть продукувати в 
рамках СТВ ЄС, до майже 11 мільярдів тонн 
порівняно з 14,3 мільярдами тонн при 
коефіцієнті, запропонованому Комісією, та 
колосальними 28 мільярдами тонн у разі 
збереження поточного шляху встановленого 
законодавством. Крім того, пропозиція 
CAN Europe приведе СТВ до нульових 
викидів вже у 2036 році, більш ніж на два 
десятиліття раніше, ніж за затвердженим 
законодавством, і на п’ять років раніше, ніж 
у разі виконання пропозиції Комісії.

Рис. 3: Вплив ЛКЗ на зниження верхньої межі викидів СТВ ЄС

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2058

ЛКЗ 2,2 Поточне законодавство ЛКЗ 4,2 Пропозиція Європейської Комісії ЛКЗ 5,4 Пропозиція CAN Europe

м
лн

 т
он

н
 С

О
2-

ек
в.

Слід зауважити, що верхні межі викидів за 2013–2020 роки отримані в результаті спрощених ретроактивних розрахунків на основі верхньої межі викидів 2021 року для 

врахування наслідків Брекзиту з використанням фактичного ЛКЗ за цей період (1,74%)..

Джерело: розрахунки Carbon Market Watch на основі даних Європейської Комісії.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32020D1722
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Таблиця 1 демонструє вплив збільшення ЛКЗ 
у 2021 році з використанням тих самих трьох 
ЛКЗ, що і на рис. 3. 

Тобто, хоча ЛКЗ може видаватися 
несуттєвим, він є надзвичайно важливим 
для функціонування та реалізації мети 
СТВ ЄС та Паризької угоди. Він визначає 
пропозицію квот ЄС на викиди, доступні 
шляхи декарбонізації та загальний бюджет 
вуглецю. ЛКЗ має величезний вплив на 
екологічну цілісність СТВ та поведінку 
компаній, що підпадають під її дію.

Таблиця 1: Вплив ЛКЗ на загальний бюджет викидів СТВ ЄС

ЛКЗ 2,2
Поточне законодавство

ЛКЗ 4,2
Пропозиція Європейської Комісії

ЛКЗ 5,4
Пропозиція CAN Europe

27,937

14,262

10,900

2058

2041

2036

Кумулятивні викиди починаючи з 2021 року, 
млн тонн СО2-екв.

Рік, коли верхня межа викидів 
СТВ ЄС досягне нуля

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖІ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ ЧИ ПОДАТОК НА ВУГЛЕЦЬ?

Спочатку Європейський Союз планував скоротити викиди парникових газів шляхом 
встановлення податку на вуглець. У 1992 році Комісія внесла пропозицію щодо 
комбінованого податку на вуглець та енергію. Згідно із Договором про Європейський 
Союз, цей крок вимагав одностайної згоди всіх держав-членів ЄС (12 на той момент). 
Цього досягти не вдалося, і майже через десятиліття складних переговорів від ідеї 
податку на вуглець відмовились.

Тоді фокус європейських дебатів щодо цінових інструментів регулювання викидів 
вуглецю змістився із оподаткування на обмеження та торгівлю викидами. Мантра 
«економічної ефективності» зайняла центральне місце, і, що вкрай важливо, можливі 
законодавчі рішення щодо торгівлі викидами на рівні ЄС вимагали лише кваліфікованої 
більшості при голосуванні країн-членів, а не одностайності, що є необхідною для 
впровадження фіскальних заходів, зокрема податку на вуглець.

У цьому контексті рішення про створення ринку вуглецю у формі Системи торгівлі 
викидами було радше способом подолати політичну та інституційну безвихідь, яка 
блокувала прогрес в оподаткуванні вуглецю та енергії на рівні ЄС.

Однак ідея оподаткування викидів відродилася у вигляді запропонованого Механізму 
коригування вуглецю на кордоні, призначеного для оподаткування викидів, 
закладених в імпорті до ЄС.

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65859/Towards_climate_neutral_europe_en-CLIMA version.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://aei.pitt.edu/4830/1/4830.pdf
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СТИСЛИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ СТВ ЄС 
Система торгівлі викидами ЄС є 
регуляторним ринком, тобто політики не 
лише створили його, але й вирішують, 
як він функціонує і трансформується. 
Три основні інституції ЄС (Європейська 
Комісія, Європейський Парламент і Рада 
Європейського Союзу) беруть участь у 
запровадженні будь-яких серйозних змін 
до схеми, як-от нинішній пакет реформ «Fit 
For 55», який було запущено влітку 2021 року. 

Ці реформи мають на меті узгодити СТВ 
ЄС із підвищеною ціллю Європейського 
зеленого курсу скоротити викиди у 
Європейському Союзі на 55% (а не 40%) до 
2030 року порівняно з 1990 роком. Нинішній 
пакет є критично важливим, оскільки він 
задасть темп і масштаб СТВ ЄС на 2020-ті 
роки, доленосне для людства десятиліття 
в контексті управління викидами ПГ. 

Пакет «Fit For 55» містить 15 законодавчих 
документів, зокрема щодо СТВ та інші чинні 
закони, а також деякі нові, як-от Механізм 
коригування вуглецю на кордоні.

Хоча зміна СТВ вимагає проведення 
міжінституційних переговорів (відомих як 
«трилоги» наприкінці так званої «звичайної 
законодавчої процедури») між трьома 
інституціями ЄС, за функціонування 
та забезпечення виконання СТВ ЄС, 
особливо за встановлення технічних 
змінних, відповідає Європейська Комісія. 
Комісія також зобов’язана звітувати перед 
державами-членами, Європейським 
Парламентом та (іноді) громадськістю 
щодо різних питань, зокрема формувати 
щорічний звіт про функціонування СТВ ЄС 
та звіти про міжнародні переговори, що 
стосуються СТВ ЄС.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ

З моменту свого створення у 2005 році СТВ 
ЄС суттєво змінилася. Вона пройшла три 
етапи розвитку, а в 2021 році розпочався 
четвертий етап.

Етап 1 (2005–2007) був пілотним етапом, коли 
створювалась і тестувалась інфраструктура, 
необхідна для запуску СТВ. Він також дав 
компаніям час, щоб вивчити систему. На 
цьому етапі майже всі квоти видавались 
безкоштовно.

Верхня межа викидів ЄС встановлювалась 
шляхом сумування окремих національних 
обмежень, що називались Національними 
планами розподілу прав на викиди (НПР) і 
встановлювались кожною із держав-членів 
(під наглядом Європейської Комісії). Ці перші 
НПР були надзвичайно проблемними. Вони 
базувались на консервативних оцінках 
викидів, а більшість квот було розподілено 
безкоштовно чи на основі контрольних 
вугільних показників для енергетичного 
сектору, що стимулювало найбільш 
забруднюючі технології. Більше того, велика 

кількість міжнародних квот на компенсацію 
вуглецю могла використовуватись для 
виконання проєктів без критеріїв якості.

Абсурдно, але отримане обмеження було 
настільки великим, що загальна кількість 
виданих квот фактично перевищила викиди 
охоплених секторів у 2006 році. Не дивно, що 
це призвело до падіння цін на квоти до нуля. На 
щастя, проблема надлишку була тимчасовою, 
оскільки кредити з Етапу 1 не можна було 
перенести на Етап 2.

На Етапі 2 (2008–2012) НПР також 
використовувались, але тепер загальна 
верхня межа викидів була знижена й 
базувалась на фактичних даних про 
викиди на Етапі 1. Близько 90% усіх 
дозволів на викиди в рамках СТВ ЄС все ще 
розподілялись безкоштовно, але відбулися 
і перші аукціони. Міжнародні квоти на 
компенсацію вуглецю також ще були 
присутні на ринку, і до 2012 року їх кількість 
в СТВ ЄС становила понад 1 мільярд. Ці 
міжнародні квоти, надто «щедра» верхня 

https://carbonmarketwatch.org/2021/10/07/how-to-get-fit-for-55-in-shape-for-the-climate-emergency/
https://carbonmarketwatch.org/2021/10/07/how-to-get-fit-for-55-in-shape-for-the-climate-emergency/
https://carbonmarketwatch.org/2021/12/16/a-brief-explanation-of-the-cbam-proposal/
https://carbonmarketwatch.org/2021/12/16/a-brief-explanation-of-the-cbam-proposal/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614601/EPRS_BRI(2017)614601_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614601/EPRS_BRI(2017)614601_EN.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/naps.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/naps.pdf
https://www.carbonreporter.com/post/carbon-expo-2006-or-was-it
https://www.carbonreporter.com/post/carbon-expo-2006-or-was-it
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На початку Етапу 3 (2013–2020) СТВ ЄС зазнала 
суттєвих змін, спираючись на досвід і помилки 
перших двох етапів. Замість попередньої 
системи національних обмежень, визначених у 
НПР, було встановлено єдину для всього ЄС 
верхню межу викидів. Аукціон став усталеним 
методом для розподілу квот ЄС на викиди, а 
електроенергетика перестала отримувати 
безкоштовні квоти за винятком обмеженої 
кількості квот для деяких країн-членів задля 
підтримки модернізації їх енергетичних 
секторів (див. вставку нижче). Система 
охопила ще більше секторів і парникових 
газів, а також отримала узгоджені правила 
розподілу квот, які все ще розподілялися 
безкоштовно.

Міжнародні квоти також ще були дозволені, 
але в набагато менших кількостях (близько 
500 мільйонів на Етапі 3 порівняно з понад 
мільярдом на Етапі 2). Ці міжнародні квоти 
на компенсацію вуглецю довелося обміняти 
на квоти ЄС на викиди, і тому вони більше не 
збільшували надлишок пропозиції. Однак 
вони продовжували підривати ефективність 
цін на вуглець в рамках СТВ і забезпечили 
багатьом компаніям несподіваний прибуток, 
оскільки були значно дешевшими, ніж квоти 
ЄС на викиди (цей аспект більш детально 
розглядається далі в цьому документі у 
підрозділі «Гроші на вітер»).

ЗАБАГАТО КВОТ

До 2021 року СТВ ЄС дозволяла використовувати міжнародні квоти, що надавались в рамках 
проєктів пом’якшення наслідків зміни клімату, створених відповідно до Рамкової конвенції 
ООН про зміну клімату. Ці так звані «міжнародні квоти на компенсацію вуглецю» були створені 
за допомогою двох механізмів, що з’явилися в рамках Кіотського протоколу: Механізму чистого 
розвитку (МЧР) та Спільного впровадження (СВ). Використання цього інструменту з часом 
зменшилось в обсягах і врешті було припинено. Тобто поточна ціль ЄС щодо скорочення 
викидів до 2030 року є суто внутрішньою і не передбачає використання міжнародних квот. 

Використання квот на компенсацію вуглецю в рамках Кіотського протоколу перешкоджало 
функціонуванню СТВ ЄС, а збільшуючи надлишок квот на викиди, у такий спосіб, зменшувались 
стимули до декарбонізації європейської промисловості. Крім того, впевненість у кліматичних 
перевагах цих, часто дешевих, квот на компенсацію вуглецю різко впала через брак екологічної 
цілісності та шкоду, яку деякі з цих проєктів завдали місцевим та корінним громадам.

У період з 2013 по 2020 роки СТВ ЄС ввела кількісні та якісні обмеження щодо використання 
квот на компенсацію вуглецю. Наприклад, проєкти ядерної енергетики та лісового 
господарства було заборонено використовувати. Крім того, дозволялись квоти лише від 
прийнятних проєктів, створених після 2012 року, за винятком проєктів у найменш розвинених 
країнах. Близько 96% максимально можливих міжнародних квот, що на кінець 2020 року 
склали близько 1,6 мільярда одиниць, було використано для забезпечення дотримання вимог 
СТВ ЄС. Переважна більшість міжнародних квот на компенсацію вуглецю надходила від 
проєктів з невеликої групи країн. Понад 422 мільйони одиниць надійшло від проєктів з Китаю, 
212 мільйонів — з України, 130 мільйонів — з Росії та 108 мільйонів — з Індії.

межа викидів та наслідки фінансової кризи 
(коли через менший обсяг виробництва 
викиди зменшились, але пропозиція квот 
ЄСВ на викиди не знизилась відповідно) 
призвели до величезного надлишку 
пропозиції (що досягнув майже 2,1 мільярда 
одиниць у 2014 році). 

Така ситуація утримувала ціни на квоти ЄС на 
викиди на низькому рівні до тих пір, поки у 
2018 році не почав діяти Резерв стабільності 
ринку (РСР). РСР — це механізм контролю 
пропозиції, що може обмежити кількість 
квот ЄС на викиди в обігу на ринку СТВ ЄС. 
Далі в документі це питання висвітлюється 
більш детально.

https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2018/10/CMW-THE-CLEAN-DEVELOPMENT-MECHANISM-LOCAL-IMPACTS-OF-A-GLOBAL-SYSTEM-FINAL-SPREAD-WEB.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2018/10/CMW-THE-CLEAN-DEVELOPMENT-MECHANISM-LOCAL-IMPACTS-OF-A-GLOBAL-SYSTEM-FINAL-SPREAD-WEB.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2018/10/CMW-THE-CLEAN-DEVELOPMENT-MECHANISM-LOCAL-IMPACTS-OF-A-GLOBAL-SYSTEM-FINAL-SPREAD-WEB.pdf
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У 2015 році був створений Резерв 
стабільності ринку (РСР) для подолання 
структурного надлишку пропозиції на 
ринку: 900 мільйонів квот ЄС на викиди, 
які були «призупинені» (тобто відсунуті в 
календарі аукціонів) раніше на Етапі 3, були 
розміщені в РСР. У 2018 році РСР почав 
активно викачувати надлишок квот ЄС на 
викиди з ринку й у такий спосіб завершив 
період з низькою довірою  (і ціною) у СТВ.

Етап 4 розпочався лише у 2021 році, невдовзі 
після суттєвої адаптації СТВ ЄС. РСР 
зміцнився і має скасувати квоти ЄС на викиди 
понад певний поріг. Проте безкоштовні 
квоти досі покриватимуть близько 90% 
промислових викидів. Інноваційний7 та 
Модернізаційний фонди були створені для 
інвестування у, відповідно, низьковуглецеві 
інновації і модернізацію енергетичного 
сектору та справедливий перехід.

Хоча минуло небагато часу, усі ці зміни, 
запроваджені на Етапі 4, знову стали 
предметом переговорів у зв’язку з поточним 
переглядом СТВ ЄС. Починаючи з 2023 
або 2024 року (залежно від тривалості 
переговорів), СТВ може знову зазнати 
суттєвих змін.

СЕКТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: ВИНЯТКИ

Однією із головних змін, запроваджених на Етапі 3, стало те, що електростанції перестали 
отримувати безкоштовні квоти та були змушені в рамках СТВ ЄС сплачувати ціну 
за викиди вуглецю. Однак був запропонований один помітний виняток. Держави-
члени з низьким рівнем доходу можуть надавати електростанціям лімітовану кількість 
безкоштовних дозволів для підтримки інвестицій у диверсифікацію енергетичного 
комплексу, реструктуризацію, екологічну модернізацію або переобладнання, чисті 
технології або модернізацію сектору виробництва енергії та сектору передачі та 
розподілу. Проєкти, відібрані для фінансування, «не можуть сприяти, чи посилювати, 
фінансовій життєздатності виробництва електроенергії з високою інтенсивністю викидів 
або збільшувати залежність від викопного палива з інтенсивними викидами» (стаття 10c 
«Директиви ЄС щодо торгівлі викидами»). Для цієї схеми може бути використано максимум 
40% усіх квот ЄС на викиди, якими держава-член має право торгувати на аукціоні. Будь-
які квоти, використані державою-членом для реалізації цього механізму, вираховуються 
із кількості квот країни-члена, якими вона має право торгувати на аукціоні.

У період із 2021 по 2030 рік 10 країн-членів мають право на участь у цьому механізмі, 
але наразі лише три використовують його: Болгарія, Угорщина та Румунія.6 Інші країни-
члени або перерахували ці квоти до Модернізаційного фонду, або додали їх до тих 
квот, якими вони мають право торгувати на аукціоні. Упродовж зазначеного періоду за 
допомогою цього механізму перелічені три країни можуть вільно розмістити майже 78 
мільйонів квот ЄС на викиди (із майже 640 мільйонів, доступних усім 10 країнам-членам).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101&qid=1643306871422
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101&qid=1643306871422
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ЯК ЗМІНЮВАЛАСЬ СТВ ЄС

Сфера дії СТВ ЄС час від часу змінюється: сектори економіки додаються, а країни 
приєднуються або виходять із системи. 

Нинішні зміни, найімовірніше, призведуть до 
включення морського транспорту до СТВ ЄС 
— напевне, в розрізі перевезень всередині 
ЄС та рейсів (принаймні частини) до портів 

Рис. 4: Основні зміни у сфері охоплення СТВ ЄС

2005 2007 2012 2013 2020 2021

ЕТАП 1 (ПІЛОТНИЙ)

СТВ ЄС починає діяти у галузі виробництва 
енергії та енергоємних галузях (зокрема на 
металургійних заводах, нафтопереробних 
заводах та заводах із виробництва цементу, 
скла, вапна, керамічних виробів, труб і паперу).

До СТВ ЄС приєднуються 
Болгарія і Румунія.

Додалася сфера авіації. До системи приєдналися 
Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Хорватія приєдналася до ЄС і СТВ ЄС.
Додалися такі сектори економіки: виробництво 
алюмінію, нафтохімічна промисловість, 
виробництво кольорових і чорних металів, 
виробництво аміаку та різних хімічних речовин.

СТВ ЄС почала 
взаємодіяти зі 
Швейцарською СТВ.

Після Брекзиту 
Сполучене 
Королівство 
виходить із СТВ ЄС, 
започатковуючи 
СТВ Сполученого 
Королівства.

ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4

ЄС із третіх країн і навпаки. Європейський 
сектор морського транспорту є великим 
забруднювачем — відповідальним за 144 Мт 
викидів CO2-eкв. у ЄС у 2019 році. 

Включення авіаційного сектору до СТВ ЄС було вперше запропоновано у 2008 році 
з метою встановлення ціни на викиди від усіх рейсів у межах Європейського Союзу, 
а також рейсів до та з ЄС (тобто коли аеропорт вильоту чи прибуття розташований 
у державі-члені ЄС). Пропозиція швидко спричинила політичний скандал, оскільки 
країни, що не входять до ЄС, на чолі зі Сполученими Штатами, де розташований 
авіаційний гігант Boeing, розпочали дипломатичну битву, щоб зупинити її реалізацію.

Коли у 2012 році авіація врешті була включена до СТВ, йшлося лише про рейси в межах 
Європейського Союзу та Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Далекомагістральні 
рейси залишаються звільненими від зобов’язань СТВ ЄС до 2023 року, й, згідно з новою 
пропозицією Комісії, звільнення таких рейсів може продовжитись і після цієї дати 
(включення міжнародної авіації до СТВ ЄС вже неодноразово «ставилось на паузу»). 
Тому понад 50% викидів ЄС, пов’язаних із авіацією,  залишаються неохопленими, 
адже більшість викидів авіакомпаній ЄС припадає на далекомагістральні рейси, що 
не підпадають під дію СТВ ЄС. Після початку взаємодії між СТВ ЄС та швейцарською 
СТВ, а також угоди щодо Брекзиту, рейси з країн ЄЕЗ до Швейцарії або Сполученого 
Королівства також враховуються СТВ (рейси з цих країн до країн ЄЕЗ враховуються 
відповідними національними СТВ).

У 2016 році МОЦА,8 авіаційна агенція ООН, погодила схему квот на компенсацію вуглецю, 
відому як «Схема компенсації та скорочення вуглецевих викидів для міжнародної 
авіації» (CORSIA), щоб компенсувати зростання викидів CO2 від міжнародних рейсів. 
Незважаючи на те, що ця схема є дуже слабкою і базується на компенсації, а не 
скороченнях у секторі, Європейська Комісія запропонувала впровадити CORSIA для 
охоплення рейсів, які наразі не підпадають під дію СТВ ЄС. Це замінить заплановане 
нині розширення сфери дії СТВ, заплановане на 2023 рік. З екологічної точки зору 
така пропозиція є кроком назад порівняно з чинними правилами СТВ ЄС. Рейси між 
країнами-членами ЄЕЗ та всередині них і надалі підпадатимуть під дію СТВ ЄС.

https://mrv.emsa.europa.eu/#public/eumrv
https://mrv.emsa.europa.eu/#public/eumrv
https://carbonmarketwatch.org/2021/03/29/lufthansa-ba-air-france-were-europes-most-polluting-airlines-pre-covid/
https://carbonmarketwatch.org/2021/03/29/lufthansa-ba-air-france-were-europes-most-polluting-airlines-pre-covid/
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
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ЩО СТВ ЄС РЕАЛЬНО ЗРОБИЛА 
ДЛЯ КЛІМАТУ?
Заявлена мета Системи торгівлі викидами 
ЄС — просування економічно ефективної 
декарбонізації у ключових секторах економіки 
ЄС. Це означає, що СТВ ЄС має доповнювати 
кліматичні дії ЄС, зменшуючи викиди в 
охоплених секторах до рівня, що відповідає 
кліматичним цілям ЄС. Наприкінці 2021 року 
СТВ ЄС мала зменшити сукупні викиди всіх 
охоплених установок на 43% порівняно з 2005 
роком до 2030 року. Ця ціль була досягнута 
вже до кінця 2020 року, що вказує на її 
неамбітність. Верхня межа викидів знизиться 
до нуля лише у 2058 році, що опосередковано 
подовжує процес повної декарбонізації.

Європейський зелений курс та Кліматичний 
закон підвищили кліматичні амбіції ЄС, а ціль 
скорочення викидів від усієї економіки ЄС 
зросла до «щонайменше 55%» із попередніх 
«принаймні 40%» (обидві цілі порівняно з 

1990). Ці вищі цілі необхідно відобразити в 
галузевих цілях. У липні 2021 року Європейська 
Комісія запропонувала підвищити ціль СТВ 
ЄС до 61% скорочення викидів до 2030 року 
(порівняно з 2005 р). 

Хоча ці вищі цілі є кроком у правильному 
напрямку, вони не є достатніми. Екологічні 
НГО вимагають, щоб СТВ ЄС визначила ціль 
скорочення викидів 70% до 2030 року, для 
досягнення ЄС кліматичної нейтральності 
щонайменше на десять років раніше за 
поточну офіційну ціль, до 2040 року, аби мати 
шанси утримати глобальну температуру нижче 
вирішального порогу 1,5°C, і щоб ЄС виконував 
справедливу частку своїх кліматичних дій.

Але чи справді СТВ ЄС є успішною у своїй 
спробі декарбонізації галузей, які вона 
охоплює?

ЧИ СКОРОЧУЄ СТВ ЄС ВИКИДИ?

Загальні викиди СТВ ЄС значно знизились. 
На рис. 2 показано, як змінились загальні 
викиди СТВ ЄС протягом Етапу 3 (2013–2020). 
Зауважте також, що протягом усього Етапу 3 
вони були значно меншими за верхню межу 

викидів, — настільки, що ціль скорочення 
на 40% до 2030 року була досягнута вже у 
2020 році, на ціле десятиліття раніше, ніж 
заплановано. Однак це свідчить не про 
великий успіх, а про брак амбіцій.  

Рис. 5: Викиди СТВ ЄС порівняно із верхньою межею викидів
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https://caneurope.org/emissions-trading-system-ets-can-europe-position/
https://caneurope.org/emissions-trading-system-ets-can-europe-position/
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Навіть більше, загальне скорочення викидів 
приховує значні відмінності між секторами. 
Комунальні послуги (електроенергія та 
опалення) є основною причиною зниження 
викидів СТВ ЄС. Однак промислові викиди 
залишались більш-менш стабільними 
з 2013 року, а викиди авіації зросли (за 
винятком 2020 року, коли пандемія COVID-19 
призвела до тимчасового зниження викидів 
авіації та промисловості). Ці відмінності 

зумовлені, насамперед, тим, що з 2013 року 
енергетичний сектор змушений був платити 
за переважну більшість своїх квот,9 натомість 
авіація та промисловість досі отримують 
величезну кількість квот безкоштовно, що 
не забезпечує їм потужного економічного 
стимулу для декарбонізації своєї діяльності.

На рис. 6 використовуються коефіцієнти, 
щоб продемонструвати секторальні 
відмінності в тенденціях викидів.

Джерело: Європейська Комісія (2021), «Звіт про функціонування європейського ринку вуглецю у 2020 році» (англ.) 

Таблиця 2: Щорічні зміни в обсягах викидів СТВ ЄС
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Рис. 6: Тенденції викидів по секторах
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Джерело:  Європейська Комісія (2021), «Звіт про функціонування європейського ринку вуглецю у 2020 році»

Примітка: викиди авіації та промисловості відображаються починаючи лише з 2013 року, коли СТВ ЄС почала охоплювати авіацію та більшу кількість галузей 

промисловості. Зниження авіаційних та промислових викидів у 2020 році пов’язане з тимчасовим економічним спадом, викликаним пандемією.

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_962_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_962_en.pdf
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЛАТИ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ

Викиди від виробництва електроенергії та 
тепла різко знизилися за останнє десятиліття, 
майже на 45% з 2011 року. Ключовим 
фактором, що забезпечує цей поступ, є 
зменшення кількості викидів парникових 
газів, необхідних для виробництва 
одиниці електроенергії, тобто вуглецева 

інтенсивність виробництва електроенергії. 
Рис. 4 показує, що вуглецева інтенсивність 
виробництва електроенергії неухильно 
знижувалась із моменту створення СТВ 
ЄС у 2005 році, особливо в Німеччині, 
Сполученому Королівстві та Польщі, де 
електроенергія стала відносно чистішою.

Рис. 7: Вуглецева інтенсивність виробництва електроенергії в 
ЄС та деяких більших країнах-членах (+Сполучене Королівство)
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Джерело: ЄЕЗ (2021), «Вуглецева інтенсивність виробництва електроенергії в Європі»

Але наскільки це зумовлено СТВ ЄС, а 
наскільки іншими факторами? 

СТВ ЄС — не єдиний політичний фактор, який 
впливає на декарбонізацію виробництва 
електроенергії. Згідно із дослідженням 
2020 року, з 2005 по 2018 рік левова частка 
зменшення викидів в енергетичному 
секторі була пов’язана з використанням 
відновлюваної енергії в ЄС. Автори 
зазначають, що СТВ ЄС дійсно відігравала 
певну роль у стимулюванні переходу до 
відновлюваної енергетики, але, безумовно, 
не була головним чинником. У 2020 році 
ситуація почала змінюватися, оскільки дані 
енергетичного ринку свідчать про те, що 
вищі ціни на вуглець спричинили перехід 
від найбруднішого викопного палива, 

вугілля, до менш брудного, газу. Іншими 
ключовими чинниками декарбонізації 
енергетичного сектору ЄС є «Директива 
про енергоефективність», яка допомогла 
приборкати попит на енергію, «Директива 
про промислові викиди», яка допомогла 
обмежити забруднювачі повітря, що не 
містять CO2, і національні плани щодо 
поступового виведення вугілля та бурого 
вугілля з енергетичного міксу.

З цього можна зробити важливий висновок. 
Зрозуміло, що ціни на квоти не завжди були 
достатніми, щоб спонукати до переходу на 
відновлювані джерела енергії або менш 
забруднююче викопне паливо, а також щоб 
остаточно зробити вугільні електростанції 
збитковими. З 2019 року зростання цін на 

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_962_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emission-intensity-of-1
https://ercst.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-State-of-the-EU-ETS-Report.pdf
https://ercst.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-State-of-the-EU-ETS-Report.pdf
https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2021/01/Report-European-Power-Sector-in-2020.pdf
https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2021/01/Report-European-Power-Sector-in-2020.pdf
https://carbonmarketwatch.org/publications/avoiding-a-carbon-crash-how-to-phase-out-coal-and-strengthen-the-eu-ets/
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вуглець суттєво вплинуло на прибутковість 
вугільних електростанцій у всьому ЄС. Це 
підкреслює той факт, що самих лише цін 
на вуглець може бути недостатньо й що 
необхідні додаткові політика та заходи для 
адекватного стимулювання декарбонізації 
енергетичного сектору. 

Слід зауважити, що ЄС також імпортує 
електроенергію із сусідніх країн, як-от Боснія 
і Герцеговина та Сербія, зокрема вугільну 

електроенергію, яка не враховується у даних і 
графіках, представлених вище. Ці конкретні 
заводи-виробники не дотримуються правил 
ЄС щодо контролю за забрудненням10 і не 
сплачують ціну на вуглець.11 Із 2018 по 2020 
рік експорт Західних Балкан до ЄС склав 25 
ТВт-год електроенергії (приблизно 0,3% від 
електроенергії, спожитої в ЄС), що становить 
8% від загального виробництва вугільної 
електроенергії на Західних Балканах.

ВИКИДИ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ІСТОРІЯ ПРО 
«ЛЕГКІ ГРОШІ»

Промислові викиди майже не знизились між 
2013 і 2019 роками, скоротившись на мізерні  
1,3% за весь період. Основна відмінність у 
впливі СТВ ЄС на енергетику та промисловість 
полягає в тому, що енергетичний сектор 
має купувати квоти (на аукціоні або через 
вторинний ринок), а промисловий сектор 
досі отримує більшість необхідних квот ЄС на 
викиди безкоштовно. Понад 95% промислових 
викидів здійснюється без жодних втрат 
для промисловості, але з величезними 
негативними наслідками для довкілля і 
суспільства, оскільки енергоємні промислові 
сектори вважаються такими, що мають ризик 
витоку вуглецю (див. розділи «Гроші на вітер» 
та «Захист від витоку вуглецю»). 

Оскільки ринкові стимули практично відсутні, 
більшість енергоємних галузей не мають 
реального прагнення інвестувати в чистіші 
технології та здійснювати необхідні зміни для 
декарбонізації. Поточні довгострокові плани, 
розроблені самими галузями, в сукупності 
пропонують скорочення викидів парникових 

газів лише на 18% у період з 2016 по 2050 
рік. Однак декарбонізація енергоємних 
галузей можлива, і вже існує безліч рішень. 
Це, зокрема, посилення енергозбереження, 
розширення масштабів використання 
відновлюваної енергії та застосування 
моделей циркулярної економіки, які, у разі 
повноцінного втілення, можуть вивести 
важку промисловість Європи на шлях, 
сумісний із цілями Паризької угоди. 

Згідно з чинним законодавством, СТВ ЄС 
розподілить до 6,5 мільярдів додаткових 
безкоштовних квот на викиди з ринковою 
вартістю близько 325 мільярдів євро в період з 
2021 по 2030 рік (за ціною квоти ЄС на викиди 
50 євро).12 У рамках пакету Європейської 
Комісії «Fit For 55» ця цифра дещо знизиться: 
до 5 мільярдів квот на суму 250 мільярдів 
євро. Таке субсидування забруднення 
підриває мету СТВ ЄС щодо стимулювання 
скорочення промислових викидів, зокрема 
від сталеливарних, хімічних та цементних 
заводів, а також нафтопереробних заводів.

СТРІМКЕ ЗРОСТАННЯ ВИКИДІВ АВІАЦІЇ

В авіаційному секторі зростання попиту 
випереджає зростання ефективності, а це 
означає, що абсолютні викиди в цій галузі 
також продовжують зростати. Попри те, що 
рівень викидів у розрахунку на пасажира 
на кілометр дещо зменшується щороку, 
це мало впливає на клімат, оскільки 
літаки перевозять все більше пасажирів. 
Авіаційний сектор — єдиний сектор СТВ, у 

якому викиди постійно збільшуються. Хоча 
ця тенденція була порушена зумовленою 
COVID-19 кризою, що призвела до 
зупинки більшості літаків, вона, ймовірно, 
буде тимчасовою, і більшість прогнозів 
стверджують, що викиди знову почнуть 
зростати приблизно з 2025 року.

https://ember-climate.org/project/coal-collapse/
https://ember-climate.org/project/coal-collapse/
https://www.complyorclose.org/wp-content/uploads/2021/09/En-COMPLY-OR-CLOSE-web.pdf
https://www.complyorclose.org/wp-content/uploads/2021/09/En-COMPLY-OR-CLOSE-web.pdf
https://ercst.org/wp-content/uploads/2021/08/20210414-2021-State-of-the-EU-ETS-Report-vfinal-1.pdf
https://carbonmarketwatch.org/publications/cracking-europes-hardest-climate-nut/
https://carbonmarketwatch.org/publications/cracking-europes-hardest-climate-nut/
https://www.dw.com/en/corsia-climate-flying-emissions-offsets/a-56309438
https://www.dw.com/en/corsia-climate-flying-emissions-offsets/a-56309438
https://www.dw.com/en/corsia-climate-flying-emissions-offsets/a-56309438
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Деякі із середньо- та довгострокових 
можливостей скорочення викидів 
передбачають використання ефективніших 
і легших літаків, зміну траєкторії та часу 
польоту, а також перехід від викопного палива 
до альтернативних екологічно чистих видів 
палива, як-от зелений водень або паливо 
на основі відновлюваної електроенергії 
(так зване е-паливо). Однак усі ці заходи є 
маргінальними та/або знаходяться лише на 
ранній стадії розвитку. У короткостроковій 
перспективі зменшення кількості польотів 
є єдиним реалістичним варіантом 
скорочення авіаційних викидів. Надання 
безкоштовних квот сектору авіації підриває 
зусилля, спрямовані на скорочення попиту 

та пропозиції, а також знижує необхідність 
термінового інвестування у реальну відмову 
від вуглецю.

Насамкінець, важливо зазначити, що в 
секторі авіації СТВ ЄС враховує тільки викиди 
вуглекислого газу. Але вони становлять 
лише частину загального впливу галузі на 
клімат. Впливи, не пов’язані з CO2, як-от 
впливи оксиду азоту та інверсійних слідів, 
мають наслідки, що, за оцінками, приблизно 
вдвічі перевищують наслідки CO2. Якщо 
вуглекислий газ залишається в атмосфері 
щонайменше століття, більшість наслідків, 
не пов’язаних із CO2, швидко зникли б, якби 
вже зараз літаки перестали літати.

ЦІНА ЗАБРУДНЕННЯ 
СТВ ЄС покликана підтримувати принцип 
«забрудник платить», що вимагає від 
забрудників які впливають на клімат купувати 
та «здавати» дозволи на забруднення (так 
звані квоти ЄС на забруднення). Ціна на 
вуглець — це прямий стимул інвестувати в 
скорочення викидів і показник серйозної 
політичної волі щодо кліматичних дій. 
Конкретні технології та практики скорочення 
викидів, інвестиції або альтернативні 
низьковуглецеві/безвуглецеві продукти 
можуть стати конкурентоздатними, лише 
якщо ціна на вуглець достатньо висока.

Ціна на вуглець визначається відповідно 

до того, скільки компанії готові платити 
за квоти ЄС на викиди на аукціоні або 
на вторинному ринку. Ціна квот у ЄС має 
складну історію, перебуваючи на вкрай 
низькому рівні протягом майже десятиліття 
після фінансової кризи 2009 року, через 
надмірну пропозицію та безкоштовні 
кредити. Лише нещодавно СТВ ЄС вдалося 
досягти більш суттєвої ціни за забруднення, 
що потенційно здатна змістити паливний 
баланс в енергетичному секторі (див. вище), 
навіть попри те, що вона досі значно нижча 
за вартість шкоди, завданої тонною викидів 
CO2 (180 євро за тонну згідно з даними 
Німецького агентства із захисту довкілля). 

Рис. 8. Ціни на вуглець у ЄС з початку Етапу 2
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* Backloading — заходи ЄС із регулювання кількості наданих квот шляхом видачі основного обсягу дозволів у кінці встановленого періоду (прим. перекладача)

Джерело: власна розробка на основі Sandbag (2021), «Огляд цін на вуглець від Sandbag» 

Примітка: Етап 1 не розглядається (2005–2007 рр.), оскільки він був пілотним.

https://www.easa.europa.eu/document-library/research-reports/report-commission-european-parliament-and-council
https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/high-costs-when-environmental-protection-is
https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/high-costs-when-environmental-protection-is
https://sandbag.be/index.php/carbon-price-viewer/
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ГРОШІ НА ВІТЕР

Замість того, щоб змусити забрудників 
платити, Система торгівлі викидами ЄС 
надто часто сама платить забрудникам і 
винагороджує їхню деструктивну поведінку. 
Через безкоштовні квоти безліч компаній 
отримало фінансові вигоди від СТВ ЄС у 
розмірі до 50 мільярдів євро в період з 2008 
до 2019 року, як вказано в дослідженні на 
замовлення Carbon Market Watch. Найбільше 
прибутків отримали підприємства з 
виробництва сталі, цементу, нафтохімічної 
продукції та нафтопереробні заводи, й 
більшість із цих неочікуваних прибутків13 
були отримані в Німеччині, Сполученому 
Королівстві, Франції, Італії та Іспанії. 

Існує три основні джерела цих прибутків:

1. Надлишок безкоштовних квот 

Із 2008 до 2012 року промислові сектори 
отримали значно більше безкоштовних квот 
на викиди, ніж вони насправді потребували. 
Вони могли продавати надлишки на ринку, 
отримуючи прибуток у понад 8 мільярдів 
євро упродовж цього періоду.

Із 2013 року правилами СТВ було дещо 
знижено обсяги безкоштовних квот 
для промисловості, і в певних секторах 
надлишкові квоти перестали генерувати такі 
надприбутки. Відносна нестача безкоштовних 
дозволів є вищою серед нафтопереробних 
заводів, тоді як виробники цементу досі 
отримують забагато дозволів на забруднення.

У цілому, в період з 2008 до 2019 року лише 
37% промислових установок відчували 
брак безкоштовних квот для покриття своїх 
реальних викидів. Це означає, що упродовж 
цього десятиліття майже дві третини 
(63%) промислових установок не мусили 
сплачувати жодного євро за свої квоти на 
викиди. Тобто СТВ, у кращому випадку, не 
мала на них жодного впливу, або, в гіршому 
випадку, сприяла отриманню ними прибутків. 

 

2. Дешевші міжнародні квоти на 
компенсацію вуглецю

До 2011 року для покриття своїх викидів, 
замість квот СТВ ЄС, компанії могли 
користуватися дешевшими міжнародними 
квотами на компенсацію вуглецю14 Ці квоти 
були значно дешевшими, ніж квоти ЄС на 
викиди, тож компанії використовували їх, 
щоб відповідати вимогам СТВ ЄС, а отримані 
безкоштовні квоти ЄС на викиди продавали 
на ринку з метою отримання прибутків. 

Із 2012 року процес використання 
міжнародних квот у рамках СТВ ЄС 
контролюється за допомогою кількісних 
і якісних обмежень. Це призвело до 
зменшення використання міжнародних 
квот на половину упродовж удвічі довшого 
періоду: до 500 мільйонів із 2012 до 2020 року 
порівняно з 1 мільярдом із 2008 до 2012 року.

Попри скорочення обсягів, прибутковість 
цих обмінів залишилася високою для 
промисловості. Нові правила, що стали 
чинними у 2012 році, передбачали, що 
хоча міжнародні квоти не можна було 
прямо використовувати для забезпечення 
відповідності СТВ ЄС, деякі з них можна 
було обміняти на квоти ЄС на викиди. Це 
дозволило компаніям обмінювати дешеві 
міжнародні квоти на дорожчі квоти ЄС на 
викиди та отримувати у такий спосіб додаткові 
прибутки. З 2008 до 2012 року для конвертації 
на міжнародні квоти було використано 201 
мільйон квот, а в період 2013–2019 років — 
понад 230 мільйонів квот. Загалом внаслідок 
цих конвертацій неочікувані прибутки склали 
3 мільярди євро.

З 2021 року такі операції стали неможливими.

3. Перекладання ціни за безкоштовні 
квоти на споживача

Зрештою, промисловість перекладає 
(принаймні деякі компанії) свої гіпотетичні 
витрати в рамках СТВ ЄС на споживачів,15 
хоча й отримує майже всі необхідні квоти 
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ЄС на викиди безкоштовно.16 Вартість 
перепродажу цих безкоштовних квот на 
вторинному ринку зазвичай відображається 
в цінах на продукти, адже невикористані 
квоти ЄС на викиди можна продати.

Крім того, коли фірми включають гіпотетичні 
витрати в рамках СТВ ЄС у ціни на свою 
продукцію, загальний рівень цін на продукти 
на ринку зростає. Тобто навіть ті виробники, 
які навмисно не перекладають витрати на 
споживачів, опосередковано виграють від 
вищих цін на товари.

Як наслідок, таке подвійне стягування 
коштів призвело до абсурдної ситуації, коли 
і платники податків, і споживачі (часто це 

одні й ті самі люди) субсидують промислове 
забруднення, а самі компанії отримують 
прибутки, замість того, щоб платити за свої 
викиди. Це стосується низки продуктів, як-от 
цементу, заліза, сталі, переробленої нафти, 
хімічних продуктів і будівельних матеріалів. 

Із 2008 до 2019 року європейські енергоємні 
сектори промисловості отримали від 26 до 
46 мільярдів євро додаткових прибутків 
за рахунок перекладання альтернативної 
вартості безкоштовних квот на викиди. 
Додаткові прибутки від перекладання 
витрат були найвищими у металургійному 
секторі (12–16 мільярдів євро), а також на 
нафтопереробних заводах (7–12 мільярдів) і 
виробництві цементу (3–7 мільярдів євро).

Таблиця 3: Неочікувані прибутки промисловості 
за секторами в 2008–2009 рр., млн євро

Нафтопереробні 
заводи

Нафтохімічна 
промисловість

Цемент

Металургія

Сектор

-1800

600

3000

-710

Неочікувані 
прибутки від 

надлишку

630

320

310

850

Неочікувані прибутки 
від міжнародних квот

12,460

4010

6630

16,000

Неочікувані прибутки 
від середнього 

перекладання коштів

11,300

5000

10,300

16,100

Загальні 
неочікувані 

прибутки

Source: Carbon Market Watch (2021), The Phantom Leakage - industry windfall profits from Europe’s carbon market 2008-2019]

https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/06/Phantom_leakage_WEB.pdf


EU ETS 101 22

ДОЗВІЛ НА ЗАБРУДНЕННЯ
На Етапі 2 (2008–2012) у Системі торгівлі 
викидами ЄС утворилася суттєва 
надлишкова пропозиція квот. Надлишкову 
пропозицію спричинили встановлення 
зависокої верхньої межі викидів, видача 
надмірної кількості безкоштовних квот, 
міжнародні квоти та економічний спад у 
зв’язку з фінансовою кризою, що призвела 
до зниження виробництва (а отже, і викидів) 
у багатьох секторах СТВ ЄС. На Етапі 2 і Етапі 3 
пропозиція квот ЄС на викиди (через торги 
і безкоштовний розподіл) здебільшого 
перевищувала попит — щороку збільшуючи 
обсяг надлишкових квот ЄС на викиди. 

Загалом на Етапі 3 викиди зменшувалися 
в середньому на 75 мільйонів тонн СО2-
екв. на рік, натомість верхня межа викидів 
знижувалася удвічі повільніше (на 36 
мільйонів тонн на рік). До того ж СТВ ЄС 
поповнили 1,5 мільярда міжнародних квот. 
Слід зауважити, що надлишкова пропозиція 
вже була трохи зменшена на Етапі 3 шляхом 
регулювання квот у календарі торгів: 900 
мільйонів квот ЄС на викиди були зняті з 
календаря торгів у 2014–2016 роках для їх 
продажу пізніше. Врешті ці квоти опинилися в 
Резерві стабільності ринку.

Рис. 9: Надлишкова пропозиція в СТВ ЄС на Етапі 3
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Джерела: Європейська Комісія (2021), «Звіт про функціонування європейського ринку вуглецю в 2020 році» (англ.)

Vivid Economics (2021), «Огляд Резерву стабільності ринку СТВ ЄС»

Європейська Комісія (2021), «Повідомлення про загальну кількість квот в обороті в 2020 році в цілях Резерву стабільності ринку в межах Системи торгівлі квотами ЄС, 

встановлених Директивою 2003/87/ЄК»

На початку Етапу 3 в 2013 році надлишкова 
пропозиція квот ЄС на викиди 
перевищила 2 мільярди одиниць. Через 
таку перенасиченість ціна на вуглець у 
ЄС впала до 5–10 євро за тонну вуглецю. 
Така низька ціна на вуглець підірвала 
впевненість у СТВ ЄС як ефективній схемі 
скорочення викидів. Тоді як попит на квоти 
ЄС на викиди був гнучким і зумовлювався 

економічним розвитком та іншими 
факторами, пропозиція була жорсткою, 
а верхня межа викидів встановлювалась 
на роки вперед. У 2012 році Європейська 
Комісія розглянула структурні рішення 
для розв’язання питання надлишкової 
пропозиції, зокрема підвищення цілі 
скорочення викидів або ЛКЗ, відміну деяких 
квот, розширення сфери дії СТВ ЄС на 

https://ercst.org/wp-content/uploads/2021/08/20210414-2021-State-of-the-EU-ETS-Report-vfinal-1.pdf
https://ercst.org/wp-content/uploads/2021/08/20210414-2021-State-of-the-EU-ETS-Report-vfinal-1.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_962_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5fac10fc-353a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-05/c_2021_3266_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-05/c_2021_3266_en.pdf
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інші галузі, обмеження міжнародних квот і 
механізмів ціноутворення, як-от мінімальна 
ціна або резерв управління цінами .

Зрештою, був обраний механізм, що базується 
на обсягах, відомий як Резерв стабільності 
ринку (РСР), як такий, що має функціонувати 
відповідно до передбачуваних і об’єктивних 
параметрів. Коли він почав діяти у 2018 році, 
період низької довіри та низьких цін на 
вуглець завершився.

РСР — це механізм контролю пропозиції, 
що може обмежувати кількість квот ЄС на 
викиди в обороті. Він має річний цикл. 
Щороку Європейська Комісія підраховує 
«загальну кількість квот в обороті» (ЗККО), що 
по суті відображає надлишкову пропозицію 
в межах СТВ ЄС. ЗККО відображає кількість 
квот, які залишили ринок, мінус кількість 
квот, які зайшли на ринок. Якщо ця 
кількість перевищує 833 мільйони, відсоток 
надлишкової пропозиції направляє до РСР 
(так званий коефіцієнт поглинання на рівні 
24% до 2023 року і 12% з 2024 року і далі).17 Як 
показано на рис. 6, надлишкова пропозиція 
нині суттєво перевищує граничне значення 
в 833 мільйони. Через пандемію COVID-19 
надлишкова пропозиція знову зросла в 2020 
році, попри те, що РСР поглинув 397 мільйонів 
квот з вересня 2019 до серпня 2020 року.

Надлишкові квоти на ринку знаходяться в 
розпорядженні не Європейської комісії або 
держав-членів — ними володіють приватні 
структури, які придбали їх через аукціони, 
безкоштовний розподіл або на вторинному 
ринку. Комісія не може просто «відкликати» 
ці квоти і направити до РСР. Тож коли 
РСР використовується для обмеження 
надлишкової пропозиції, обмежується сама 
майбутня пропозиція: квоти знімаються з 
аукціонів, якими держави-члени торгували 
б у прийдешньому році та направляється 
до РСР (наприклад, у 2021 році Німеччина 
виставить на аукціон на понад 80 
мільйонів квот ЄС на викиди менше, ніж 
передбачалося, і направить їх у РСР). З 1 
вересня 2020 року до 31 серпня 2021 року 
приблизно 380 мільйонів квот були зняті із 
запланованих аукціонів усіх держав-членів і 

перенесені в РСР.

РСР не просто «поглинає» надлишок 
пропозицій, у 2023 році він також почне 
«відправляти на пенсію» (тобто видаляти 
або скасовувати) квоти ЄС на викиди. Це 
означає, що кожна квота, яка перевищує обсяг 
виставлених на аукціон квот попереднього 
року, буде автоматично видалятися. Після 
набрання чинності в 2023 році цей механізм 
відіграватиме ключову роль у стримуванні 
надлишкової пропозиції, оскільки РСР вже 
зараз містить понад 1,9 мільярда квот, і лише 
приблизно 780 мільйонів квот ЄС на викиди 
були виставлені на торги в 2020 році. Якби 
він почав діяти негайно, РСР скасував би 
понад мільярд квот ЄС на викиди цього року. 
До 2023 року їх кількість значно зросте, адже 
РСР продовжуватиме поглинати надлишок з 
ринку СТВ ЄС упродовж наступних двох років, а 
обсягти торгів скорочуватимуться відповідно 
до зменшення верхньої межі викидів.

Попри те, що надлишок пропозиції досі 
надмірний, передбачається, що РСР матиме 
значення, зокрема, у поки що гіпотетичному 
випадку браку квот ЄС на викиди в обороті 
для функціонування та ліквідності ринку. 
Якщо надлишкова пропозиція становить 
менше 400 мільйонів, політичні діячі 
вважають ринок «надто тісним». Якщо це 
станеться, наступного року з РСР буде 
вилучено та виставлено на торги 100 
мільйонів додаткових квот ЄС на викиди. 

Із моменту набрання чинності в 2018 році 
Резерв стабільності ринку показав свою 
ефективність у підтримці ціни на вуглець. 
Певно, учасники ринку розуміють, що 
РСР збирається активно зменшувати 
надлишкову пропозицію, щоб покласти 
край рокам надлишкової пропозиції. Втім, 
РСР створювався лише для подолання 
проблеми надлишкової пропозиції 
минулих років, і її поглинання займе 
роки. РСР не розрахований на вирішення 
питань нинішніх або майбутніх надлишків 
або потрясінь (як-от пандемія COVID-19, 
економічні спади, заплановані закриття 
вугільних електростанцій). 

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-05/c_2021_3266_en.pdf
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ЗАХИСТ ВІД ВИТОКУ ВУГЛЕЦЮ
Одним із основних «привидів», які 
переслідують СТВ ЄС із моменту її 
створення, є витік вуглецю. Витік вуглецю 
— це гіпотетична ситуація, коли європейські 
компанії, які функціонують на міжнародному 
ринку, переносять своє виробництво та/або 
інвестиції (і забруднення) в країни з менш 
строгою або зовсім відсутньою кліматичною 
політикою. Теоретично це може призвести до 
навіть ще вищих викидів ПГ. Загроза витоку 
вуглецю слугує виправданням значного 
обсягу безкоштовних квот, що надаються 
важкій промисловості в Європі, аби вона 
продовжувала працювати в ЄС, допоки не 
перейде на чисті технології виробництва. 

Однак емпіричний досвід свідчить, що у 
галузях виробництва металу, цементу та 
хімічних речовин витік вуглецю так і не 
перейшов з теорії на практику.19 Відсутність 
попередніх доказів щодо витоку вуглецю 
може бути пов’язана або з тим, що або ціна квот 
ЄС на вуглець була занизькою в минулому, 
або/та що наявні механізми захисту від витоку 
вуглецю і дослідження свідчать, що цей ризик 
є малоймовірним у майбутньому, навіть при 
зростанні цін на вуглець.

Попри чіткі докази того, що вуглець не 
витікає із системи, витік вуглецю притягує 
надзвичайну політичну увагу (часто під 
впливом корисливих інтересів з боку 
промислових стейкголдерів) при розробці 
політики СТВ ЄС. 

Механізми захисту від витоку вуглецю мають 
на меті захистити виробників із високими 
рівнями викидів, нібито вирівнюючи ринкові 
умови — або сплачуючи чи компенсуючи 
вітчизняним виробникам витрати на викиди 
вуглецю, або накладаючи аналогічні витрати 
на іноземних виробників, які здійснюють 

експорт до ЄС. Проте є свідчення, що в 
деяких ситуаціях захист від витоку вуглецю 
порушує ключовий принцип СТВ ЄС 
«забрудник платить», створює неочікувані 
прибутки для деяких галузей і знижує 
здатність системи позитивно впливати на 
поведінку компаній. Захист забрудників 
від сплати ціни забруднення перешкоджає 
стимулюванню промисловості до переходу 
на чистіші технології виробництва та 
досягненню Європою її кліматичних цілей.

Це питання стосується також рівності. Наразі 
важка промисловість насправді не платить за 
забруднення, але в деяких країнах це роблять 
пересічні громадяни. Наприклад, у Швеції 
існує вуглецевий податок на моторне паливо 
й паливо для опалення, натомість промислові 
підприємства звільняються від національних 
вуглецевих податків через включеність 
до СТВ ЄС. До того ж Європейська Комісія 
запропонувала, в рамках пакету «Fit For 55», 
окрему СТВ для транспорту та будівель, в 
рамках якої домогосподарства повинні будуть 
платити за свої транспортні й опалювальні 
викиди, тоді як промисловість і далі не 
платитиме за забруднення. Безоплатний 
розподіл також означає, що суспільство 
втрачає потенційні доходи, які можна було б 
інвестувати в озеленення нашого суспільства 
й економіки, а майбутні покоління нестимуть 
тягар очищення від цього «безкоштовного» 
забруднення і боротимуться зі спричиненими 
ним руйнівними кліматичними наслідками.

Розгляньмо детальніше три ключові 
механізми витоку вуглецю: безоплатний 
розподіл дозволів на забруднення, державна 
допомога для компенсації непрямих витрат 
і запропонований Механізм коригування 
вуглецю на кордоні (МКВК, також відомий 
як CBAM).

У зв’язку з національними планами поетапної 
відмови від вугілля з 2021 до 2030 року 
надлишок може збільшитися ще на 2 мільярди 
квот ЄС на викиди.18 РСР потребуватиме 
підтримки, щоб запобігти черговому 
зниженню ціни на вуглець через цю або інші 
додаткову надлишкову пропозицію.

Основний інструмент запобігання ще одному 
обвалу цін — зміцнення РСР: необхідно з 2024 
року збільшити коефіцієнт поглинання до 
36%, поступово зменшити граничні значення 
й автоматично скасовувати квоти, розміщені 
в РСР понад три роки.

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.12.010
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.12.010
https://carbonmarketwatch.org/publications/survival-guide-to-eu-carbon-market-lobby-debunking-claims-from-heavy-industry/
https://carbonmarketwatch.org/publications/survival-guide-to-eu-carbon-market-lobby-debunking-claims-from-heavy-industry/
https://carbonmarketwatch.org/publications/survival-guide-to-eu-carbon-market-lobby-debunking-claims-from-heavy-industry/
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/06/Phantom_leakage_WEB.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/06/Phantom_leakage_WEB.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/04/A-New-Hope_recommendations-for-the-EU-ETS-review-2.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/04/A-New-Hope_recommendations-for-the-EU-ETS-review-2.pdf
https://carbonmarketwatch.org/publications/avoiding-a-carbon-crash-how-to-phase-out-coal-and-strengthen-the-eu-ets/
https://carbonmarketwatch.org/publications/avoiding-a-carbon-crash-how-to-phase-out-coal-and-strengthen-the-eu-ets/
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/04/A-New-Hope_recommendations-for-the-EU-ETS-review-2.pdf
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БЕЗКОШТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ДОЗВОЛІВ НА ВИКИДИ

У рамках Системи торгівлі викидами 
безкоштовні квоти на викиди є ключовим 
механізмом захисту промисловості й авіації від 
імовірного, але бездоказового ризику витоку 
вуглецю. На Етапах 2 і 3 важкій промисловості 
було безоплатно видано квот ЄС на викиди 
на суму понад 200 мільярдів євро. 

Хоча аукціон є усталеним правилом на Етапі 
4 (2021–2030), продаж квот ЄС на викиди 
для промисловості залишається винятком: 
понад 95% промислових викидів надалі 
покриваються безоплатними квотами на 
викиди. Суд аудиторів, зовнішній фінансовий 
аудитор ЄС, прийшов до висновку, що 
безкоштовний розподіл квот промисловому 
й авіаційному сектору здійснювався не на 
основі їх здатності перекласти свої прямі 
витрати в СТВ20 (тобто витрати на придбання 
квот ЄС на викиди) і що існує потреба в більш 
цільовому безкоштовному розподілі. До того 
ж зазначається, що безкоштовний розподіл 
навіть сприяв уповільненню декарбонізації. 

Ця тенденція найбільш очевидна 
у відмінностях траєкторій важкої 
промисловості й авіації, коли порівняти їх 
із секторами електроенергії та опалення. 
Галузь виробництва електроенергії не 
отримує безкоштовного розподілу з 2013 
року.21 Як зазначалося вище, упродовж 
минулого десятиріччя промислові викиди 
скорочуються, а викиди авіації продовжують 
зростати, також завдяки щедрим субсидіям, 
які вони отримали. Натомість енергетична 
галузь здійснила глибоке та стійке 
скорочення викидів.

Ці безкоштовні дозволи є недоліком 
ринкового механізму, оскільки виробник 
не несе зовнішніх витрат вуглецевого 
забруднення (негативні наслідки 
кліматичного збою та вплив забруднення 
повітря на громадське здоров’я), що дозволяє 
компаніям несправедливо збільшувати свої 
прибутки, у той час як суспільство бере на 
себе тягар їхнього забруднення. 

Крім того, видаючи безкоштовні дозволи на 

забруднення, держави-члени ЄС втрачають 
прибутків від аукціонів, які можна було 
б витратити на подальші заходи у сфері 
клімату, перекладаючи тягар цих витрат 
на інші сектори суспільства. З 2021 до 2030 
року планується видати безкоштовно ще 6,5 
мільйонів квот. Це являтиме собою ще одну 
безкоштовну субсидію на забруднення на 
суму 325 мільярдів євро (при вартості квоти 
ЄС на викиди в 50 євро).

Метод вирішення, хто отримає скільки 
безкоштовних квот у промисловості, є 
комплексним22 і складається з двох частин:

 ■ Визначення того, які галузі промисловості 
знаходяться у зоні ризику витоку вуглецю.

 ■ Розрахунок кількості квот, які має отримати 
окрема установка в цих секторах.

Список галузей, які перебувають у зоні 
ризику (так званий список витоку вуглецю) 
передбачений як інструмент розподілу 
безкоштовних квот тим секторам, яким 
справді загрожує надзвичайно висока 
іноземна конкуренція або перенесення, 
замість викорінення, практик, що 
зумовлюють забруднення, в інші країни. 
Сектори з цього списку отримують 100% 
безкоштовних квот на рівні еталону (що 
детально пояснюється нижче). Проте навіть 
сектори, яких немає в списку, досі отримують 
30% безкоштовних квот (які з 2026 року 
мають знизитись).

Хоча «список витоку вуглецю» повинен 
зосереджуватися на допомозі секторам, які 
справді перебувають у зоні ризику, на практиці 
йдеться про всі промислові сектори. На Етапі 
4 у нього потрапляють сектори, що створюють 
94% промислових викидів ЄС, що є надто 
мізерним зменшенням із 98% на Етапі 3.

Коли сектор потрапляє до списку, 
установки отримують 100% безкоштовних 
квот залежно від інтенсивності викидів 
їхнього виробництва порівняно з іншими 
установками галузі. Це здійснюється 
за допомогою так званих «продуктових 
еталонівs» 23 які визначаються як середні 
викиди 10% виробників конкретного 

https://cdn.odi.org/media/documents/11764.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/11764.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/11764.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/06/Phantom_leakage_WEB.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/06/Phantom_leakage_WEB.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/06/Phantom_leakage_WEB.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_18/SR_EU-ETS_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_18/SR_EU-ETS_EN.pdf
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продукту, що мають найменшу інтенсивність 
викидів у рамках СТВ ЄС (незалежно від 
технології, палива чи виробничого процесу, 
що вони використовують). 

Кожна установка галузі отримує безкоштовні 
квоти на рівні еталону.24 Ті установки, 
що викидають менше за рівень еталону, 
отримують більше квот, ніж потребують, 
натомість ті, що викидають більше, повинні 
купувати додаткові квоти на викиди. Логіка 
полягає в тому, щоб винагороджувати 
найефективніші установки і заохочувати 
ті, що не дотягують до необхідного рівня, 
«наздоганяти» (і, в ідеалі, «переганяти») 
рівень еталону. Починаючи з Етапу 4 
рівень еталону буде щороку знижуватися, 
але настільки повільно (від 0,2 до 1,6%), що 
це, ймовірно, майже не стимулюватиме 
промислові сектори скорочувати викиди.

Важка промисловість настільки 
переповнена безкоштовними дозволами, 
що практично не потрібно купувати 
додаткові квоти. У 2017, 2018 та 2019 роках 
безкоштовні квоти покривали відповідно 
98,8%, 96,8% та 97,5% промислових викидів. 
До 2016 року всі промислові сектори разом 
отримували більше, ніж потребували, а з 

2006 до 2020 року вони накопичили на 966 
мільйонів більше квот, ніж вони мали здати.

Проте існує ліміт по кількості безкоштовних 
квот у промисловості. На Етапі 3 ця кількість, 
визначена за допомогою списку витоку 
вуглецю та еталону, завжди перевищувала 
ліміт. Тому безкоштовний розподіл 
потребував «урізання»: усі промислові 
установки щороку мали певний відсоток, 
що віднімався від їхніх безкоштовних квот. 
Цей так званий Міжгалузевий коефіцієнт 
поправки (МКП) досягнув 78% у 2020 році 
(тобто 22% безкоштовних квот були утримані). 

Ситуація змінилась на Етапі 4, бо 57% всіх 
квот мають бути виставлені на аукціон, хоча 
3% всіх квот можуть бути надані безкоштовно 
промисловим секторам у разі досягнення 
ліміту на безкоштовний розподіл. Тому 
малоймовірно, що МКП матиме значення 
раніше кінця Етапу 4, бо навряд чи сума 
безкоштовних квот перевищить цей ліміт.

Галузь авіації також отримує величезну 
кількість безкоштовних квот і має купувати 
на аукціоні лише 15% необхідних квот 
порівняно з базовим рівнем викидів. Решта 
85% надається безкоштовно.

НЕПРЯМА КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ

Крім безкоштовних квот ЄС на викиди, 
низка галузей важкої промисловості має 
право на отримання державних субсидій. 
До них зокрема належать сектори із 
високим рівнем споживання електроенергії, 
як-от виробництво алюмінію, хімічної 
продукції, паперу та целюлози, металургія, 
нафтопереробні заводи, виробництво 
кольорових металів і деяких видів пластику. 
Ця державна допомога надається у вигляді 
грошових виплат з боку держав-членів, у яких 
розташовуються установки, для їх захисту 
від ризиків витоку вуглецю, спричинених 
перекладанням житлово-комунальним 
сектором своїх власних прямих витрат 
на квоти ЄС на викиди через рахунки за 
електроенергію. 

Ці програми державної допомоги 
регулюються рядом настанов ЄС для 
підтримки конкуренції між країнами. 
Втім, оскільки держави-члени можуть 
на власний розсуд субсидувати або не 
субсидувати промисловість відповідно до 
цих настанов, спостерігаються «перегони 
на виснаження»: країни, що не субсидують 
свої галузі промисловості, створюють для 
них конкурентні недоліки порівняно з тими 
країнами, де такі субсидії надають.

Суми, виплачені в рамках цих програм 
державної підтримки, останнім часом 
стрімко підскочили, не лише через зростання 
вартості квот ЄС на викиди, а й тому, що 
більше країн, під впливом промислових 
лобі, реалізують власні програми державної 
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допомоги. У 2018 році лише трохи більше 
460 мільйонів євро були виплачені в 10 
державах-членах (+Сполучене Королівство). 
У 2020 році ці виплати зросли втричі до майже 
1,4 мільярдів євро в 13 державах-членах 
(+Сполучене Королівство).25 Для підтримки 
галузей-забрудників ці держави-члени у 
2019 році виплатили суму, еквівалентну 8% 
всіх їхніх доходів з аукціонів, а в 2020 році 
вона зросла аж до 13,7%.

У 2021 році ще дві держави-члени почали 
витрачати гроші платників податків за 
цією схемою (Італія та Чехія), тобто загалом 
надають державну підтримку 15 з 27 держав-
членів, включно з 10 найбільшими.

Ці дорогі програми державної підтримки 
надто щедрі й абсолютно невиправдані. 
Дослідження, замовлене Європейською 
Комісією, не виявило підтверджень витоку 
вуглецю через перекладання житлово-
комунальним господарством на промисловість 
своїх непрямих витрат на квоти ЄС на викиди. 
Деякі галузі промисловості, що мають право 

на отримання цієї державної допомоги, дуже 
неекологічні та призводять до суттєвого 
забруднення, як-от нафтопереробні заводи 
й виробники пластику. Крім того, список 
таких галузей розширився через проведення 
якісного оцінювання методом чорного ящика 
— з включенням деяких секторів, які вважалися 
недостойними підтримки за оцінками власних 
консультантів Комісії. 

Формула для обчислення сум виплат 
окремим промисловим підприємствам 
також надто щедра. Вона передбачає, що 
усі заводи купують лише найбруднішу 
електроенергію в своєму регіоні, 
ігноруючи енергоефективність і розвиток 
відновлюваної енергетики.

До того ж ці кошти видаються без жодних 
конкретних зобов’язань. Умови надання 
могли б забезпечувати певні кліматичні 
вигоди від державної допомоги. Наприклад, 
сектори, що отримують ці державні кошти, 
можна було б зобов’язати використовувати 
субсидії для зменшення своїх викидів або 
споживання енергії. 

ПОДАТКОВІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ КОРИГУВАННЯ 
ВУГЛЕЦЮ НА КОРДОНІ

Механізм коригування вуглецю на 
кордоні (МКВК) ще не запущений. Він був 
запропонований Європейською Комісією 
у липні 2021 року й наразі розглядається 
Європейським Парламентом і Радою за 
звичайною законодавчою процедурою.

МКВК, який описують як податок на вуглець, 
що стягується на кордоні, вимагатиме від 
імпортерів товарів, вироблених за межами 
Європейського Союзу, купувати сертифікати 
на вуглець для покриття викидів, що мали 
місце при виробництві їхньої продукції. 
Ціна сертифікатів буде розраховуватись 
залежно від середньотижневої ціни квот 
СТВ ЄС на аукціоні. Імпортери товарів 
мають, особисто або через представника, 
зареєструватись у національних органах, 
щоб мати змогу придбати сертифікати 
МКВК. Експортери ЄС не підпадатимуть під 
дію цього механізму. Доходи від нього будуть 
надходити до бюджету ЄС для погашення 
боргу, пов’язаного з COVID-19.

Сертифікати МКВК відображають ціни СТВ 
і відповідають ціні на вуглець, що була б 
сплачена, якби товари були вироблені в 
рамках СТВ ЄС. Ця система встановлює 
ціну на викиди вуглецю, але не застосовує 
зниженого обмеження на ці викиди. 
Більше того, оскільки МКВК не є ринком, 
сертифікатами на вуглець не можна 
торгувати і вони не обліковуються; вони 
стають недійсними щойно їх «здано» згідно з 
вимогами СТВ ЄС.

Згідно з пропозицією Європейської Комісії, 
Механізм коригування вуглецю на кордонах 
буде впроваджуватися поступово й спочатку 
застосовуватиметься лише до певних 
галузей, які вважаються ризикованими з 
точки зору витоку вуглецю: металургійна 
промисловість, виробництво цементу, 
добрив, алюмінію та електроенергії. 
Протягом перших трьох років імпортери 
повинні будуть лише повідомляти МКВК 
про викиди, що мали місце при виробництві 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/consultance_report.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/consultance_report.pdf
https://carbonmarketwatch.org/2020/10/29/eu-commission-waters-down-carbon-market-state-aid-rules-to-please-large-polluters/
https://carbonmarketwatch.org/2020/10/29/eu-commission-waters-down-carbon-market-state-aid-rules-to-please-large-polluters/
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їхніх товарів, і тільки в 2026 році вони почнуть 
купувати сертифікати.

викидів у Європі. Але МКВК допоможе 
забезпечити, аби усі галузі, що мають доступ 
до єдиного ринку ЄС, нарешті почали 
платити за спричинення забруднення, 
лише якщо його буде впроваджено разом 
із повною ліквідацією безкоштовних квот у 
рамках СТВ ЄС та інших державних субсидій.

Крім того, заміна безкоштовних квот на МКВК 
забезпечить вищі доходи від аукціонів у СТВ 
ЄС. За оцінками Комісії, щороку в середньому 
можна буде отримати 14 мільярдів євро 
додаткових надходжень. Замість того, щоб 
використовувати їх для обслуговування 
частини боргу за програмою «Наступне 
покоління ЄС», як пропонує Європейська 
Комісія, доходи, отримані від продажу 
сертифікатів МКВК, мають спрямовуватись 
на кліматичні дії за межами ЄС, зокрема 
у формі міжнародного кліматичного 
фінансування зусиль вразливих країн в 
рамках декарбонізації економіки. Це ще 
більше засвідчить кліматичні цілі МКВК 
і слугуватиме сильним дипломатичним 
сигналом для торгових партнерів.  

ЯК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  
ДОХОДИ СТВ? 
ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ

Хоча головною метою СТВ ЄС є скорочення 
викидів, вона має і додаткову перевагу — значні 
доходи від продажів на аукціонах квот ЄС на 
викиди, попри те, що більшість квот видаються 
промисловості безкоштовно. Ці надходження 
забезпечують вагому можливість для 
фінансування кліматичних заходів і підтримки 
людей через кліматичний перехід.

У період з 2013 по 2020 рік СТВ ЄС отримала 
68 мільярдів євро доходів для країн-членів, 
і ця сума швидко збільшується через 

зростання цін на вуглець, навіть коли верхня 
межа викидів зменшується. У 2020 році 
доходи склали 19 мільярдів євро і майже 14 
мільярдів євро лише за першу половину 
2021 року.

Однак доходи СТВ могли б бути набагато 
вищими, якби не безкоштовні квоти для 
промисловості та авіакомпаній. Підраховано, 
що в період з 2013 по 2019 рік у такий спосіб 
було втрачено 54 мільярди євро.

Хоча МКВК не передбачає конкретних 
винятків, цей інструмент дозволяє повністю 
вираховувати ціни на вуглець, які вже були 
сплачені виробником за межами ЄС.

СПРАВЕДЛИВИЙ ЦИКЛ

Європейська Комісія пропонує МКВК як 
інструмент для підтримки скорочення 
викидів в ЄС, що водночас стимулює 
торгових партнерів вдосконалювати свою 
діяльність. У разі належного впровадження 
МКВК міг би ефективно сприяти 
декарбонізації промисловості в ЄС та за 
його межами. Комісія також визначила його 
як альтернативу заходам захисту від витоку 
вуглецю СТВ ЄС, зокрема безкоштовним 
квотам і непрямій компенсації витрат. 
Гарантуючи, що імпортери сплачують 
ту саму ціну на вуглець, що й вітчизняні 
виробники в рамках СТВ ЄС, МКВК має на 
меті забезпечити однаковий режим для 
продукції, виробленої в ЄС та імпортованої 
з інших країн.

Оскільки поточні заходи захисту від витоку 
вуглецю є неефективними з ринкової та 
регуляторної точок зору й практично не 
стимулюють європейську промисловість 
переходити до чистіших виробничих 
процесів, запровадження МКВК як 
альтернативи цим заходам може бути 
корисним, щоб запустити скорочення 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf___making_eu_ets_fit_for_2030__june_2021_1.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf___making_eu_ets_fit_for_2030__june_2021_1.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf___making_eu_ets_fit_for_2030__june_2021_1.pdf
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Наразі країни-члени вирішують, як 
використовувати більшість доходів СТВ 
ЄС, принаймні поки таке використання 
відповідає доволі розпливчастим настановам 
«Директиви ЄС щодо торгівлі викидами».

Зокрема, 50% доходів «має» використовуватися 
на так звані «цілі, пов’язані з кліматом та 
енергетикою». Це «має» є необов’язковою 
рекомендацією, і країни-члени можуть її 
проігнорувати, хоча вони й мають звітувати 
про використання своїх доходів. За їхніми 
власними підрахунками, національні уряди 
перевищують ці вимоги. Європейська Комісія 
повідомила, що протягом Етапу 3 (2013–2020) 
країни-члени витратили приблизно 75% усіх 
доходів СТВ ЄС на «кліматичні заходи». Лише 
невелика частина всіх надходжень була 
витрачена на міжнародні заходи (3%).

Проте WWF повідомляє, що насправді 
сім держав-членів не дотримувалися цієї 
рекомендації протягом 2013–2019 років. 
Хорватія, Італія, Словаччина та Румунія 
витратили навіть менше 20% своїх доходів 
від аукціонів на кліматичні заходи.

Попри те, що «Директива ЄС щодо торгівлі 
викидами» перелічує сфери витрат, які можна 
відносити до «цілей, пов’язаних із кліматом 
та енергетикою», цей список є доволі 

розмитим і містить безліч лазівок. А витрати 
на ці сфери не обов’язково призводять до 
зменшення викидів, посилення стійкості до 
впливу зміни клімату чи сприяють переходу 
ЄС до кліматичної нейтральності.

Звіти держав-членів, що подаються до 
Комісії, свідчать, що більшість надходжень, 
позначених як кліматичні витрати, ймовірно 
спрямовуються на розвиток відновлюваних 
джерел енергії та енергоефективності. 
Однак це викликає сумніви, оскільки 
звітність є нечіткою та дуже низької якості, 
а деякі країни залишають більшу частину 
або весь шаблон звіту порожнім. Така 
ситуація не дозволяє провести незалежну 
перевірку того, чи всі кошти, позначені як 
кліматичні витрати, дійсно були витрачені на 
кліматичні заходи. Наприклад, деякі витрати 
явно суперечать духу кліматичних дій (і 
навіть можуть перешкоджати досягненню 
кліматичних цілей). WWF зазначає, що 
Німеччина та Бельгія витратили відповідно 
7% і 9% своїх доходів на схеми субсидіювання, 
компенсуючи промисловості непрямі 
витрати, а Польща та Угорщина витратили 
відповідно 11,6 і 25,2 мільйона євро своїх 
доходів СТВ на фінансування систем 
опалення на викопному паливі.

Рис. 10: Доходи, втрачені через безкоштовний розподіл 
квот, порівняно з доходами від аукціонів (2013–2019)
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Крім того, неможливо з’ясувати, чи були 
витрати, призначені для кліматичних цілей, 
додатковими витратами, чи країни-члени 
позначили вже виділені кошти як використання 
доходів СТВ для виконання рекомендації «слід 
використовувати 50%». В ідеалі, всі доходи СТВ 
мають витрачатись на додаткові кліматичні дії, 
а коли доходи зростають, то мають зростати і 
ці витрати. Але через відсутність прозорого 
призначення доходів СТВ ЄС, на це питання 

складно відповісти. Більше того, у ряді 
випадків країни-члени позначають кліматичні 
частини свого національного бюджету як такі, 
що використовують доходи СТВ, навіть якщо 
прямий зв’язок відсутній. Наприклад, у трьох 
країнах-членах прозвітовані витрати категорії 
«використання доходів СТВ» перевищили їхні 
фактичні доходи СТВ: Словенія повідомила, що 
витрати на клімат становлять 227% її доходів 
СТВ, Кіпр — 220%, а Литва – 161%.

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД  

Створений у 2017 році, Інноваційний фонд СТВ 
ЄС — це фонд ЄС, призначений для підтримки 
інноваційних низьковуглецевих технологій. 
Проєкти, що фінансуються Інноваційним 
фондом, мають бути інноваційними та на 
рівні передової технологічної готовності, щоб 
фонд міг посприяти їхньому виходу на ринок. Ці 
проєкти призначені для енергоємних галузей 
(зокрема тих, що замінюють вуглецеємну 
продукцію), уловлювання та використання 
вуглецю (УВВ), і уловлювання та зберігання 
вуглецю (УЗВ), інноваційних технологій 
відновлюваної енергії та зберігання енергії.

Інноваційний фонд має два напрями: 
масштабні та дрібні проєкти. Дрібні проєкти 
визначаються як проєкти з витратами до 
7,5 мільйона євро, для яких доцільним є 
застосування спрощених підходів щодо 
подання заявок, відбору та визначення 
відповідних витрат. Масштабні проєкти 
відбираються за допомогою двохетапної 
процедури подачі заявок. Відповідальність 
за відбір проєктів, які отримають гранти, 
лежить на Європейській Комісії. Перш 
ніж надати гранти, Комісія консультується 
з державами-членами щодо переліку 
попередньо відібраних проєктів.

Проєкти відбираються за певним набором 
критеріїв, основним із яких є ефективність 
у запобіганні викидам парникових газів 
порівняно з наявною технологією. Іншими 
критеріями в порядку пріоритетності є: 
рівень інноваційності, зрілість проєкту, 
масштаб та економічна ефективність.

Інноваційний фонд підтримує до 60% 
додаткових капітальних та операційних 
витрат проєктів великого масштабу і до 
60% капітальних витрат дрібних проєктів. 
Фінансування проєктів здійснюється у 
вигляді грантів, і до 40% грантів може бути 
надано на основі заздалегідь визначених 
етапів до того, як повністю буде запущено 
весь проєкт.

У липні 2020 року було оголошено перший 
конкурс на масштабні проєкти з бюджетом 1 
мільярд євро для проривних технологій у сфері 
відновлюваної енергетики, енергоємних 
галузей, зберігання енергії та уловлювання, 
використання та зберігання вуглецю. Було 
отримано 311 заявок на інноваційні проєкти з 
чистих технологій. Результати цього першого 
конкурсу були опубліковані в листопаді 2021 
року. Для отримання фінансування було 
відібрано сім проєктів. Успішні проєкти 
охоплюють різні технології, починаючи 
з виробництва водню і закінчуючи його 
застосуванням у процесах виробництва 
сталі та хімічного виробництва, виробництві 
відновлюваної енергії та уловлюванні й 
зберіганні вуглецю у цементному секторі. 
Проєкти знаходяться у Швеції, Фінляндії, 
Бельгії, Італії, Іспанії та Франції.

Доходи Інноваційного фонду у період з 
2020 по 2030 рік формуються за рахунок 
продажу на аукціоні 450 мільйонів квот ЄС 
на викиди, а також будь-яких невитрачених 
коштів із Резерву нових учасників (NER300), 
програми, що мають 300 мільйонів квот, 
виділених для розгортання інноваційних 
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технологій, технологій відновлюваної енергії 
та уловлювання і зберігання вуглецю. Тобто 
загальний бюджет Інноваційного фонду 
залежить від ціни на вуглець, за якою 
квоти СТВ, виділені фонду, продаються на 

аукціоні. При ціні квоти ЄС на викиди 50 
євро він становить приблизно 22,5 мільярда 
євро. Проєкт Європейської Комісії «Fit For 
55» пропонує виділити фонду додаткові 50 
мільйонів квот.

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ФОНД

Модернізаційний фонд допомагає 10 країнам-
членам, і згодом ця цифра збільшиться до 
12 згідно з проєктом пакету «Fit For 55»,26 
із низьким рівнем доходу в модернізації 
їхніх енергетичних секторів і підвищенні 
енергоефективності. У цьому сенсі він є 
механізмом солідарності СТВ ЄС. Фонд 
поділений між цими державами-членами, й 
кожна держава-член має виділену частку, яку 
можна витратити в цій країні. Фонд діятиме 
впродовж усього Етапу 4 (2021–2030). 

Країни-члени обирають проєкти, які вони 
хотіли б профінансувати, і надсилають цей 
перелік до Європейського інвестиційного 
банку (ЄІБ), Європейської Комісії та комітету, 
до складу якого входять ЄІБ, Комісія та 
країни-члени (Інвестиційний комітет). 
Проєкти можуть бути або «пріоритетними 
для інвестицій», або «непріоритетними для 
інвестицій» — цей статус визначається ЄІБ. 
Пріоритетними для інвестицій є відновлювані 
джерела енергії, енергоефективність (якщо 
це не пов’язано з виробництвом енергії з 
використанням твердого викопного палива), 
зберігання енергії, енергетичні мережі 
(мережі, трубопроводи та централізоване 
теплопостачання) та справедливий перехід 
у регіонах, економічно залежних від 
викопного палива.

Пріоритетні інвестиції можуть здійснюватися 
негайно, а кошти віднімаються від тих, які були 
виділені країні-члену, що отримує інвестиції. 
ЄІБ оцінює непріоритетні інвестиції щодо 
їхньої відповідності кліматичним цілям ЄС і 
Паризької угоди, й, у разі відповідності, вони 
виносяться на голосування Інвестиційного 
комітету. Модернізаційний фонд покриває 
лише 70% вартості непріоритетних проєктів.

Принаймні 70% усіх коштів, виділених для 

кожної країни-члена, мають спрямовуватись 
на пріоритетні інвестиції, що можуть бути 
повністю профінансовані Модернізаційним 
фондом.

Модернізаційний фонд фінансується 
з двох різних джерел. По-перше, для 
Модернізаційного фонду призначені 
доходи від 2% усіх квот Етапу 4, а це близько 
275 мільйонів квот ЄС на викиди.27 По-друге, 
країни-бенефіціари можуть розподілити до 
Модернізаційного фонду додаткові квоти 
з інших двох джерел СТВ ЄС, які разом 
становлять близько 365 мільйонів квот. 
Вони не йдуть до загального спільного 
фонду, а додаються до того, на що має 
право цей конкретний бенефіціар. Загалом 
до Модернізаційного фонду потрапляють 
доходи від продажу на аукціоні понад 640 
мільйонів квот (що становить 32 мільярди євро 
при ціні квоти ЄС на викиди 50 євро). Частки 
різних бенефіціарів суттєво відрізняються: 
на Чехію та Румунію припадає майже по 
третині загального фонду (насамперед 
через те, що вони додають до своїх часток 
понад 150 мільйонів квот з інших джерел), 
натомість Латвія може використовувати 
лише 0,6% Модернізаційного фонду.
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ВИСНОВКИ
СТВ ЄС є комплексним інструментом. 
Він прагне встановити ціну на викиди 
вуглецю в енергетичному, виробничому та 
авіаційному секторах (і, ймовірно, незабаром 
буде доданий морський транспорт), щоб 
зменшити викиди в економічно ефективний 
спосіб. У 2021 році Європейська Комісія 
запропонувала створити окрему систему 
СТВ для будівель і транспорту. Хоча вона 
може бути пов’язана або об’єднана з СТВ ЄС, 
питання ще не стоїть на порядку денному, 
оскільки наразі навіть невідомо, чи ця 
окрема СТВ для транспорту та будівель 
насправді з’явиться.

Хоча СТВ ЄС має достатньо невдач і проблем, 
але є також успіхи.

Її ключові провали були зумовлені, 
насамперед, незавбачливістю або надмірно 
щедрими винятками, що базувались на 
уявленні про необхідність захистити сектори 
від фактичного впливу СТВ ЄС.

Із 2008 року в СТВ ЄС накопичився значний 
і нестабільний надлишок пропозиції квот, 
і знадобилося десять років, перш ніж 
запрацював дієвий механізм для подолання 
цієї проблеми — Резерв стабільності ринку 
(РСР). За цей час ціна на вуглець в ЄС впала 
до рівнів, які підірвали кліматичні дії та стали 
початком втраченого десятиліття низької 
довіри до ринку. Існують також інші джерела 
надлишкової пропозиції, які впливають або 
починають впливати на СТВ ЄС. Необхідно 
зміцнити РСР, щоб подолати виникнення 
надлишкової пропозиції і гарантувати 
неповернення до згубно низьких цін.

Механізми захисту від витоку вуглецю є надто 
щедрими, підривають принцип «забрудник 
платить» і суттєво перешкоджають 
функціонуванню СТВ ЄС. Хоча уникнення 
ризику витоку вуглецю, який переслідує СТВ 
ЄС, фактично не сталося. Енергоємні галузі 
досі не сплачують за забруднення. Натомість 
вони отримали несподівані прибутки в 
розмірі близько 50 мільярдів євро. Це 

настільки ж безглуздо, як оподатковувати 
тютюнові вироби й водночас роздавати 
курцям безкоштовні цигарки та надавати 
державні виплати за куріння — але з 
наслідками для здоров’я планети.

Вплив на кліматичний перехід був 
катастрофічним: промислові викиди 
зменшились на мізерні 1,3% за 2013–2019 роки. 
Це суттєво підриває процес декарбонізації 
цих секторів. Навіть більше того, така 
ситуація зовсім позбавляє їх можливості 
стати лідерами інновацій у кліматично 
нейтральному світі. Тому продовжувати 
видавати безкоштовні дозволи на 
забруднення в умовах кліматичної кризи — 
невиправдано й неетично.

Однак були і суттєві успіхи. СТВ ЄС 
розвивається, і кожен перегляд системи 
робить її ефективнішим інструментом 
пом’якшення впливу клімату. Резерв 
стабільності ринку активно бореться 
із надлишком пропозиції, що склався 
історично, а викиди від установок, що 
підпадають під його дію, знизилися на 
43% порівняно з 2005 роком. Це відбулося, 
насамперед, завдяки енергетичному 
сектору, що неухильно декарбонізується, 
але ще не досягнув кінцевої мети. Викиди 
від виробництва електроенергії та тепла 
різко скоротилися за останні 10 років, майже 
на 45% з 2011 року.

Крім того, СТВ ЄС слугує прикладом і може 
поділитися своїми уроками із сусідніми та 
іншими країнами, що прагнуть запровадити 
механізм «обмежуй і торгуй». Наприклад, 
корейська СТВ і китайська СТВ взяли на 
озброєння деякі з цих уроків, але деякі 
помилки вони повторюють.
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Основні вдосконалення, що залишаються необхідними на момент написання цього 
документа, охоплюють наступні:

Зменшення верхньої межі викидів, щоб 
узгодити СТВ ЄС із ціллю Паризької 
угоди 1,5°C та справедливою часткою ЄС 
у кліматичних заходах (-65% загальних 
викидів парникових газів до 2030 року 
та кліматична нейтральність до 2040 
року). Цього можна досягти шляхом 
одноразового зниження верхньої межі 
викидів на 450 мільйонів квот ЄС на 
викиди, щоб узгодити його з реальними 
рівнями викидів, а також шляхом 
постійного вилучення з ринку зайвих 
надлишкових квот на викиди.

Скасування безкоштовного розподілу 
дозволів на забруднення та використання 
МКВК як альтернативи заходам щодо 
витоку вуглецю в рамках СТВ ЄС. Ці 
два механізми захисту не повинні 
перетинатися, щоб не створювати 
подвійний захист, не породжувати 
подвійне субсидіювання та не порушувати 
правил СОТ.

Зміцнення Резерву стабільності 
ринку, щоб він міг боротися не лише з 
історичним надлишком пропозиції квот, а 
й з майбутніми джерелами надлишку.

Інвестування усіх доходів, отриманих 
через СТВ ЄС, у фінансування 
кліматичних заходів та перехід до 
кліматично нейтральної Європи. Доходи 
від Механізму коригування вуглецю 
на кордоні мають спрямовуватись на 
фінансування кліматичних заходів 
у найменш розвинених країнах, що 
зазнають впливу МКВК.
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ПРИМІТКИ
1 Зауважте, що дані, подані в цьому резюме, здебільшого стосуються кінця 2020 року, коли Сполучене Королівство ще 

входило до складу Європейського Союзу, а СТВ ЄС охоплювала установки, розміщені в Сполученому Королівстві.

2 Повний перелік промислових секторів і газів, що враховуються для кожного сектору, наведено в Додатку I до «Директиви 
ЄС щодо торгівлі викидами».

3 Діоксид вуглецю (CO2), метан (CH4), оксид азоту (N2O), гідрофторуглеводні (ГФУ), перфторвуглеводні (ПФУ) і гексафторид 
сірки (SF6) — Додаток II «Директиви ЄС щодо торгівлі викидами».

4 Витік вуглецю — це гіпотетична ситуація, коли європейські компанії, які функціонують на міжнародному ринку, можуть 
перенести своє виробництво та/або інвестиції (і забруднення) у країни з менш суворою кліматичною політикою або без 
неї. Теоретично це навіть може призвести до збільшення викидів ПГ.

5 Без урахування сектору авіації.

6 Однією із ключових причин, чому так мало держав-членів користуються послабленням у Статті 10c, є те, що його не можна 
застосувати для підтримки вугільних електростанцій.

7 Створенню Інноваційного фонду передувала Програма NER300, що почала функціонувати у 2012 р.

8 Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO) (прим. перекл.)

9 Винятки розглядалися раніше у вставці про послаблення у Статті 10с.

10 Відповідно до Договору про Енергетичне співтовариство вони мають відповідати «Директиві про великі спалювальні 
установки», але всі країни Західних Балкан, які мають вугілля, наразі порушують її. Див.: Centre for Research on Energy and 
Clean Air and CEE Bankwatch Network, Comply or Close, September 2021. complyorclose.org

11 Чорногорія запровадила схему цін на вуглець, але станом на грудень 2021 року схема переглядалася.

12 Зауважте, що ми будемо використовувати консервативні оцінки цін у розмірі 50 євро за квоту ЄС на викиди для періоду 
2021–2030 рр., відповідно до тих оцінок, які використовувались Європейською Комісією в «Оцінці впливу», що доповнює 
їхню пропозицію щодо перегляду СТВ ЄС у липні 2021 року в рамках пакету «Fit For 55» (див. сторінку 35 робочого документа 
персоналу в додатку до пропозиції тут: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision-eu-ets_with-annex_en_0.pdf)

13 В економічній теорії неочікувані прибутки — це несподіваний або винятковий заробіток, який компанії отримують у зв’язку 
з непередбачуваними сценаріями розвитку.

14 Квоти, утворені в межах Механізму чистого розвитку (МЧР) та Спільного впровадження (СІ).

15 Більше інформації про це в Додатку A https://carbonmarketwatch.org/publications/additional-profits-of-sectors-and-firms-
from-the-eu-ets-2008-2019/

16 Зверніть увагу, що навіть на Етапі 4 безкоштовні квоти покриють понад 95% їхніх реальних викидів. 

17 Проєкт Європейської Комісії «Fit For 55» має встановити коефіцієнт поглинання на рівні 24% до 2030 року.

18 Зверніть увагу, що держави-члени можуть добровільно скасовувати квоти ЄС на викиди на своїх аукціонах у відповідь 
на зниження спроможності виробляти електроенергію. Втім, оскільки це стосується згаданих вище доходів із аукціонів, 
держави-члени мають сильний стимул не користуватися цим правом. Обмежена кількість держав-членів зазначила, що 
користуватиметься цим правом, зокрема Німеччина та Швеція.

19 Bruegel (2020), ‘A European carbon border tax: much pain, little gain (https://www.bruegel.org/2020/03/a-european-carbon-
border-tax-much-pain-little-gain/); Dechezleprêtre A, Gennaioli C, Martin R, Muûls M and Stoerk T (2021) Searching for carbon 
leaks in multinational companies. Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper No. 187 and Eugénie 
Joltreau & Katrin Sommerfeld (2019) Why does emissions trading under the EU Emissions Trading System (ETS) not affect firms’ 
competitiveness? Empirical findings from the literature, Climate Policy, 19:4, 453-471, DOI: 10.1080/14693062.2018.1502145.

20 В рамках СТВ ЄС компанії підвищують ціни на свою продукцію для покриття власних витрат на придбання квот — це 
називається «перекладання прямих витрат СТВ».

21 Крім послаблень у статті 10с, що розглядалися вище.

22 Правила, що визначають безкоштовний розподіл квот, містяться у розділі «Перехідні заходи для підтримки певних 
енергоємних галузей у разі витоку вуглецю». Ці правила діють у різних формах вже понад 15 років і продовжуватимуть 
діяти ще протягом близько 10 років, тож перехідними їх насправді не назвеш. І жодного «випадку витоку вуглецю» так і не 
було виявлено.

23 Оскільки вважалося, що деяким секторам буде заскладно досягати продуктових еталонів, використовуються також 
еталони на основі споживання палива або тепла.

24 На Етапі 3 ця цифра множилась на їхній «історичний рівень діяльності», тобто на історичний рівень їхнього виробництва. 
Якщо компанія знижувала виробництво, кількість її безкоштовних квот не зменшувалась, що призводило до нівеляції 
стимулів до скорочення виробництва. На Етапі 4 ця проблема буде частково усунена через узгодження безкоштовного 
розподілу квот із реальним рівнем виробництва.

25 Але, хоча це і значна сума, вона становить мізер порівняно з безкоштовним субсидуванням забруднення, представленим 
безкоштовним розподілом квот між 2021 і 2030 роками, — 360 мільярдів євро (при ціні 55 євро за квоту ЄС на викиди).

26 Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина; а також, згідно з пропозицією 
Європейської Комісії, має приєднатися Греція та Португалія..

27 У своєму пакеті «Fit For 55» Європейська Комісія запропонувала додати ще 2,5% усіх доходів від аукціону до Модернізаційного 
фонду — щоб його використовували країни-члени, у яких ВВП на душу населення нижчий за 65% від середнього по ЄС. У 
такий спосіб Греція та Португалія стануть бенефіціарами другого рівня Модернізаційного фонду (2,5% доходів від аукціону), 
але не першого рівня (2% доходів від аукціону).

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/ner-300-programme_en
http://complyorclose.org
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision-eu-ets_with-annex_en_0.pdf
https://carbonmarketwatch.org/publications/additional-profits-of-sectors-and-firms-from-the-eu-ets-2008-2019/
https://carbonmarketwatch.org/publications/additional-profits-of-sectors-and-firms-from-the-eu-ets-2008-2019/
https://www.bruegel.org/2020/03/a-european-carbon-border-tax-much-pain-little-gain/
https://www.bruegel.org/2020/03/a-european-carbon-border-tax-much-pain-little-gain/
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