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„ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” В ЕС
Гл. ас. д-р Светлана Герчева
Увод
Преди 40 години ОИСР за пръв път формулира принципа „замърсителят плаща”. По онова време постепенно се осъзнава мащабът и сериозността на замърсяването като икономически проблем. От правителствата се изискват реални действия за защита на околната среда. Подобно на повечето принципи, и този се отличава с атрактивна, но пределно обща формулировка, което поражда различни интерпретации и научни дискусии. Целта на тази статия е да се анализира реализацията на принципа „замърсителят плаща” на примера на екоданъците в европейски
контекст. За да се постигне целта, се изследва степента на интегриране на екологичния принцип с ефективността и справедливостта на данъчното облагане.
1. „Замърсителят плаща” и ефективността в екоданъчното облагане
От формулирането си досега „замърсителят плаща” е част от официални
документи на международни и наднационални институции. Документът на
ОИСР1, който го въвежда за пръв път, няма задължителен характер, тъй като
не подлежи на ратифициране от държавите-членки. В по-ново време принципът
фигурира в Декларацията от Рио, многогодишната финансова рамка на ЕС за
2000-2006 г., програмите за околна среда на ЕС. В Договора за функциониране
на ЕС2 „замърсителят плаща” е въведен в чл.191, без да му се дава изрично
тълкувание. Всичко това кара някои автори да твърдят, че този принцип е юридически (международноправен)3. Независимо от широкия прием в правната
сфера, трудно може да се оспори, че „замърсителят плаща” има здрав икономически фундамент. Той е тясно свързан с ефективността и по-конкретно с
концепцията за интернализиране на външните разходи 4, т.е. превръщането им от външни и неотчетени от замърсителя във вътрешни, оскъпяващи него1

2
3

4

OECD, Recommendation C(72)128, Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects
of Environmental Policies, 26.05.1972.
Лисабонски договор. Вж. Официален вестник на ЕС, С 83/94, BG, 30.03.2010, чл. 191.
Наричат го принцип на екологично законодателство или общ принцип на екологичен ред. Вж.
Kraemer, L. (1995), E.C. Treaty and Environmental Protection, London: Sweet & Maxwell, 2nd
Ed.1991, Soares, C. D., The use of tax instruments to deal with air pollution in Portugal. Ecological
modernisation and the use of NEPIs, RevCEDOUA, Ano VI, N.11, 2003, 45-58.
Gaines, S., The Polluter-Pays Principle: From Economic Equity to Environmental Ethos, Texas
International Law Journal, 1991, Vol. 26, рр. 465-6.
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вото производство/потребление. Тук следва да се отбележи приносът на Артър
Пигу, който счита, че данъчното облагане може да коригира разминаването на
пределните частни и пределните обществени разходи. Предложението на Пигу
за корегиращ данък5 съдържа в себе си един от възможните инструменти за
реализация на „замърсителят плаща”.
По отношение на ефективността, принципът търпи еволюция, която касае
обхвата на разходите, които замърсителят следва да понесе за своя сметка.
При първоначалното му формулиране става дума за частично интернализиране
на външните разходи. Това са предимно разходите за контрол и предпазване (превенция) на замърсяването. В този ограничен вариант „замърсителят плаща” играе по-скромна роля да възспира „производството” на ново замърсяване. Постепенно изискванията към плащането нарастват, като включват и разходите по
възстановяване (рехабилитация) на околната среда и ликвидиране на всички остатъчни вредни емисии. Пълното интернализиране на външните разходи свързва
принципа „замърсителят плаща” и концепцията на Пигу. При равни други условия,
това означава плащане на по-високи екологични данъци от замърсителите. В
статията се възприема добилото широка популярност определение за екоданъците като облагащи натурално-физическа единица с доказан отрицателен ефект върху околната среда6. Следва да се обърне внимание, че обичайна
практика е за целите на опазване на околната среда да не се създават нови, а
по-скоро да се адаптират вече съществуващи данъчни форми. Ето защо, в
кръга на данъците с екологична кауза се включват специфичните акцизи, които са
косвени данъци, както и някои имуществени налози. Последните облагат елементи от богатството на ФЛ, домакинства и фирми в натурално-веществена форма,
примерно данък върху МПС. Предвид посочените специфики и обхват, екоданъците могат да са конкретизация на принципа „замърсителят плаща”. Дали неговата еволюция се реализира и в екоданъчната практика на европейските държави?
Доколко екоданъците са съизмерими или дори покриват щетите върху околната
среда, които икономиките от ЕС й нанасят?
В отговор на поставените въпроси се разглеждат отделните страни-членки на ЕС и техният „принос” в замърсяването и плащането за околната среда. В
случая е важен делът екоданъци на всяка от 27-те държави в общоевропейските приходи от тях. Относителният дял екологични данъци е своеобразно приближение на „плащането” за щетите, които икономиката на съответната страна
нанася на околната среда. За мярка-приближение на натрупаното замърсяване
се ползват данните на Евростат и Европейската агенция по околна среда за
общото количество антропогенни парникови газове, като се изчислява делът
на различните страни-членки в него. По този начин се прави опит да се определи съобразено ли е плащането със замърсяването на околната среда.
5
6

Добил повече известност като данък на Пигу.
Office for official Publications of the European Communities, Environmental taxes – A statistical
guide, 2001 edition, р.6, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-39-01-077/EN/
KS-39-01-077-EN.PDF (6.09.2011)
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Нека започнем анализа с двете страни-членки, присъединили се най-скоро
към ЕС – България и Румъния.
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Източник: Еurostat, European Environment Agency.
Фиг. 1. Относителен дял на екоданъците и парниковите емисии (ПЕ)
на България и Румъния в ЕС-27, 2000-2010 г. (в %)
През разглеждания период делът на отделените вредни газове от икономиката в България е между 1,2% и 1,8%, а в Румъния – около 3% от общите
парникови емисии в ЕС-27 (фиг. 1). Приносът на българските в общите екоданъчни приходи на ЕС-27 за същия период е между 0,15% и 0,41%, а на румънските – между 0,4% и 0,8%. Така екоданъчната тежест в България и Румъния
е между 3 и 8 пъти по-ниска, в сравнение с „приноса” на двете страни за атмосферното замърсяване на Европа. Следователно, данъчното бреме покрива незначителна част от екологичните щети с български/румънски произход. Ако се
внесе повече динамика в анализа, в началото на периода румънските данъци в
относително изражение са пет пъти, а българските – осем пъти по-ниски от
съответната щета за екологията на Европа. Към края на периода съотношението намалява и в двете държави се регистрира сближаването му. Това означава, че нашата страна отбелязва повече усърдие и напредък, в сравнение с Румъния при съблюдаване ефективността като аспект на „замърсителя плаща”. Доколко „старите” страни-членки дават пример на новите си партньори, стриктно
спазвайки този основополагащ принцип в организацията на екоданъците?
На фиг. 2 е представена динамиката в Германия.
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Фиг. 2. Относителен дял на екоданъците и парниковите емисии
на Германия в ЕС-27, 2000-2010 г. (в %)
След 2001 г. в резултат на широко популяризираната екоданъчна реформа,
обявена и провеждана от коалицията между ГСДП и зелената партия, Германия понася по-тежко данъчно бреме, спрямо екологичното бреме, причинено на
ЕС от нейната икономика. В годините след неофициалния, но реален отказ от
екоданъчна реформа (след 2005 г.) изискванията на „замърсителя плаща” в екоданъчното облагане постепенно се неглижират. В положението на Германия са
икономиките на Испания, Полша, Чехия. В противоположна ситуация е Холандия. Подобно на Германия, тя също провежда „зелена” данъчна реформа. За
разглеждания период, обаче, страната стриктно се придържа към принципа
„замърсителят плаща” на примера на екоданъчното облагане. На фиг. 3 се проследява как холандската икономика „произвежда” около 4% от парниковите
емисии (ПЕ) в ЕС-27. За сметка на това, държавата там събира между 6% и
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Фиг. 3. Относителен дял на екоданъците и парниковите газове
на Холандия в ЕС-27, 2000-2009 г. (в %)
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8% от европейските екоданъчни приходи. В края на периода, независимо глобалната криза, данъчната тежест е два пъти по-голяма от екологичната щета
на холандската икономика в Европа7. В повечето големи икономики от ЕС –
Великобритания, Франция, Италия, Австрия, делът в екоданъците на ЕС леко (а
не в пъти за разлика от Холандия) надвишава „приноса” им в замърсяването на
околната среда. Единствена през разглеждания период Белгия демонстрира
„паритет” на двата „приноса”.
Направеният дотук сравнителен анализ представя твърде разнородна картина на принципа „замърсителят плаща” в аспекта на ефективността. Той не е
прокаран последователно и не се спазва стриктно в организацията на екоданъчното облагане в ЕС. Това е валидно по-скоро за новоприетите страни, а изненадващо и за Германия, една от страните-инициатори на доктрината за „позеленяване” на данъчната система и на амбициозна екоданъчна реформа.
Подобна констатация от анализа се обяснява с факта, че след първоначалната еуфория около екоданъчното облагане повечето страни от ЕС навлизат във фазата на „отрезвяване”. Тя съвпада с разширяването на ЕС на изток,
като централно- и източноевропейските страни предпазват икономиките си от
високи екоданъци, съизмерими със замърсяването на околната среда. Една от
причините за предпазливостта им се обяснява с концепцията за т.нар. „теч” на
замърсяването8. Новоприсъединилите се след 2004 г. държави се опасяват от
загуба на производства, мощности и работни места. Обикновено те „емигрират” в държави, които нямат високи или изобщо не прилагат екоданъци, благодарение на което стават атрактивни дестинации за по-замърсяваща и енергоинтензивна икономическа активност. Подобни локализации са известни като оазиси
на замърсяването9, откъдето се поражда този „теч”. „Спасение” от него би
могла да е хармонизацията на екоданъците в основните отрасли на тяхното
приложение – енергетика, транспорт, добив и преработка на природни ресурси.
Досега, обаче, склонността към хармонизация в ЕС-27 е скромна – уеднаквени
са единствено минималните акцизи при невъзобновяемите горива и електрическата енергия в Директива 2003/96/ЕС, като други проектодирективи за хармонизация „отлежават” и „чакат“ своето време 10.

7

Специално за Германия и Холандия принципът „замърсителят плаща” може потенциално да се
приложи и чрез европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), институционализирана в ЕС25 от 2005 г. За България и Румъния тя е валидна от 2007 г. Практически, обаче, до края на 2012
г. ЕСТЕ не може да допринесе за реализацията на „замърсителя плаща”, тъй като първоначалното
разпределение на квоти за вредни емисии между предприятията-замърсители е безплатно, основано на минали (исторически) емисии – т.н. grandfathering.
8
По-конкретно става дума за „въглероден теч”.
9
По подобие на дестинациите - данъчен рай/оазис в литературата навлиза и рай/оазис на замърсяването. Вж. Grether, J.M., J. de Melo. Globalization and pollution industries: do pollution havens
matter?, 2003,Working paper 9776, www.nber.org.
10
Пример е проектодирективата за хармонизация на данъци върху МПС от 2005 г. Вж. Proposal
for a Council Directive on passenger car related taxes, COM(2005) 261 final.
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Друга важна причина страните-членки да са предпазливи към екоданъците като инструмент на „замърсителят плаща” са твърденията, че във времето
приходите от тях имат волатилен характер. Това е особено неблагоприятно,
ако те са закрепени/целеви като организация на облагане11. Ако приходите са
много колебливи, финансирането за една или друга кауза е изложено на риск.
Волатилните екоданъчни постъпления са сериозна грижа на данъчни експерти
и политици, особено през неблагоприятна фаза на деловия бизнес цикъл. Подходяща мярка за устойчивостта на екоданъчните приходи във времето е коефициентът на вариация12. По-ниските му стойности индикират повече приходна
стабилност, а по-високите – пречат екоданъците да са надежден инструмент на
„замърсителят плаща”. За Общността като цяло през разгледания период коефициентът на вариация е много нисък – 0,06, което опровергава тезата за колебливост на екоданъчните приходи там.13
На фиг. 4 графично се представя разпределението на коефициента на вариация на екоданъчните приходи в ЕС-25 за периода от 2000-2009 г.

Източник: собствени изчисления въз основа на данните на Евростат за събраните екоданъци в евро за 2000-2009 г.
Фиг. 4. Коефициент на вариация на екоданъците в ЕС-25
за периода 2000-2009 г. (без Кипър и Малта)

11

Закрепеният данък събира приходи, които са заделени, запазени да финансират точно определени
държавни разходи.
12
Той е отношение между стандартното отклонение и средната стойност (mean) на променливата.
13
Волатилността в ЕС е нищожна спрямо тази в САЩ. За значително по-дълъг период, 1959-2005
г., измереният коефициент на вариация на въглероден данък е 0,19, докато за данъка върху
работната заплата той е 0,61. В този смисъл е изненадващо, че приходите от последния данък са
по-колебливи от екологичните.
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От разпределението на коефициента на вариация по страни-членки за посочения период може да се направи изводът, че най-волатилни са екоданъчните
постъпления в новоприсъединилите се държави Естония, Латвия, България,
Румъния, Чехия и Словакия. При „старите” страни-членки коефициентът на
вариация е под 0,1 – Германия, Австрия, Великобритания, скандинавските страни
без Дания. Всички те са ангажирани с екологичната кауза още от 90-те години
на ХХ век. Страни като Белгия, Франция и Италия също добре управляват флуктуациите на екоданъчните постъпления. Като се има предвид ниската колебливост на екологичните данъци, става ясно защо ефективността като аспект на
„замърсителя плаща” по-стриктно се съблюдава в „старите” членки на ЕС.
Там евентуалното обвързване на данъците върху замърсяването с финансирането на екологични мерки и проекти няма да се отрази неблагоприятно на последните. За новите, обаче, е налице повече колебливост на екоданъците, демонстрирана с по-високите стойности на коефициента на вариация – над 0,2 (вж.
фиг. 4). Най-вероятно тази волатилност прави България и останалите нови страни-членки по-предпазливи спрямо екоданъците като инструмент за практическа реализация на „замърсителят плаща”.
2. „Замърсителят плаща” и данъчната справедливост
Интернализирането на външните разходи на замърсяването не е самоцел.
Разпределянето (причисляването) им към замърсителя е колкото заради ефективността, толкова и заради справедливостта14. Ако замърсителят не е в състояние да плати, то екологичната отговорност не е доведена докрай. Поради това е
важна данъчната справедливост. В европейски контекст тя изисква съразмерно
разпределение на разходите за замърсяването (в случая измерени с екоданъците), спрямо платежоспособността на страните-членки. В случай, че справедливостта не е спазена, възниква напрежение, тъй като някои държави плащат
повече, а замърсяват по-малко. Всичко това вреди на последователното провеждане на екологичната кауза, която е с глобален и дългосрочен характер.
За целите на анализа на справедливостта при екоданъците страните-членки на ЕС се разделят условно на две групи. В първата група се включват онези,
в които има почти пълно съответствие между дела в екологичните данъци и в
БВП на ЕС-27. Изненадващо, тук попадат държави, приети преди и след 2004 г.,
без разлика дали са високо- или нискодоходни. Най-общо графичното изображение на данъчната справедливост в първата група страни може да се илюстрира на примера на Германия и Великобритания, които с различен успех реализират „зелената” идея според спецификата на данъчната си система и култура.

14

OECD, Note on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, International Legal Materials,
1975, Vol. 14, 238-241 и Kraеmer, L., Directive 2004/35 on Environmental Liability and Environmental
Principles, Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid, 2005, 4, рр. 131-134.
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Фиг. 5. Справедливост в екоданъчното облагане
на ЕС: страни – еталони
Защо ги наричаме „еталони” – вж. фиг. 5. През разглеждания период графиките на относителния дял британски екоданъци и БВП в аналогичните показатели на ЕС-27 почти се сливат. Това означава, че ако Великобритания създава около 15% от БВП в ЕС, точно толкова е и „приносът” й в екологичните
данъци на Общността. За Германия ситуацията е дори леко по-благоприятна,
защото „приносът” й в европейския БВП е стабилно около 20%, а в екоданъците – малко под 20%. Подобен „релеф” биха демонстрирали графиките и за
Швеция, Испания, Австрия, Словакия и Румъния, с която обикновено ни сравняват. Там ситуацията изглежда така:
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Фиг. 6. Относителен дял на Румъния в събраните екологични
данъци и в БВП на ЕС-27, (%)
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Ако за 2004-2007 г. северната ни съседка плаща екологични данъци в ЕС
точно според приноса си в европейската платежоспособност, то след 2007 г.
„ножицата” между двата показателя се отваря. В разрез с пълноправното си
членство в ЕС, Румъния не е толкова амбицирана да „догонва” „старите” страни-членки в екоданъчното облагане. От представената емпирика за Румъния
произтича твърде интересен факт – не е задължително в нискодоходните страни екоданъците да са непременно несправедливи.
Втората група държави-членки имат по-голям „принос” в екологичните данъци на Общността, в сравнение с дела си в платежоспособността на ЕС. В този
смисъл ролята на еталон играят Холандия и Дания – пионери в екоданъчната
реформа, с традиционно високи екологични данъци – като ставки и приходи.
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Фиг. 7. Нарушена данъчна справедливост
в екоданъчното облагане – страни-еталони
И двете държави са високодоходни със стабилен принос през годините в
БВП на ЕС-27. От графиката на фиг. 7 се проследява датският дял в европейския БВП-27 – 2% и холандският – около 5%. За сметка на това Дания внася
между 3% и 5% от европейските екоданъци, а Холандия – между 7% и 8%.
Така двете богати държави поемат по-голяма част от разходите за чиста околна среда, в сравнение с дела си в европейското благосъстояние. Несправедливо разпределени екоданъци спрямо БВП има и в по-нискодоходни държави –
Словения, Унгария, отчасти Полша и Чехия. Към същата група спада и нашата
страна.
От графиката на фиг. 8 се вижда, че делът екоданъци нараства по-бързо
от дела ни в европейската платежоспособност. За сравнение, България е поамбицирана от Румъния да прилага общностните постижения при екоданъците.
Следователно, данъчната справедливост в България е нарушена отдавна,
докато в северната ни съседка е спазена. Ако в Холандия или Дания демонстрираната несправедливост е по-скоро индикатор колко високо обществото там
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цени чистата околна среда, като е готово да плати повече за опазването й, то в
България и в другите бивши планови икономики причината е другаде. На фона
на ниската им платежоспособност, минималните акцизи в ЕС са хармонизирани
на доста високо ниво. Като се има предвид, че „периметърът” на данъците с
екологична насоченост у нас обхваща най-вече домакинствата, малките и средните предприятия, то сигналът за регресивност би следвало да занимава данъчни експерти и политици.
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Фиг. 8. Относителен дял на България в БВП-27
и в общите екоданъчни приходи на ЕС за периода 2004-2010 г., в %
3. Ефективност и справедливост – под егидата
на „замърсителят плаща”
Проблемът е как да се съчетаят на практика ефективност и данъчна справедливост (поносимост) със „замърсителят плаща”. В този дух изглежда
аргументирана идеята акцизите върху горивата да се диференцират според покупателната способност на страните-членки. По неофициална информация това
е българско предложение, предназначено за среща на Екофин през лятото на
2012 г. 15 Повече конкретика около него не е известна. Може да се предполага,
че обект на диференциация ще са минималните акцизни ставки на горивата, тъй
като и в момента над „подовете” съществуват значителни разлики между 27те страни-членки. По-„старите” прилагат по-високи от минималните ставки, а
новоприетите – гравитират около „пода”. Ако се ползват данните на Евростат
за покупателната способност на България, през 2011 г. тя е 45% от средната за
ЕС-27, приета за 100%. Така акцизният „под” за нашата страна би могъл да се
коригира с нея. В същото време покупателната способност на Люксембург е
15

http://www.bnews.bg/article-51815(14.09.2012). Акцизите върху горивата доминират екоданъците у нас.
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274%16. Следователно, за по-платежоспособните страни минималните ставки
на Директива 2003/96/ЕС ще се коригират с над 100%, а за по-нискодоходните –
с под 100%. Така се внася динамика в акцизните „подове”, която не е желателна от гл.т. предвидимост на данъчната политика. Но от гл.т. повече справедливост – евентуалната корекция е обоснована.
Към момента няма информация българското Министерство на финансите
да работи по официално предложение до Еврокомисията за диференциране на
екоданъците върху горивата и енергията, според покупателната способност на
страната-членка. Защо има затишие около тази идея, лансирана в началото на
м. юни 2012 г.? Дори и при солидна аргументация, българското предложение
следва да се гласува в Съвета на ЕС с пълно единодушие. Разбираемо е, че
„старите” и по-богати страни-членки няма да са благосклонни да диференцират по този критерий, защото се свива тяхното поле за „маневриране”. Така или
иначе, те и сега плащат по-високи акцизи от по-бедните. Статуквото ги устройва повече, особено в условията на безпрецентен ръст на международните цени
на горивата. При еднакъв „под”, без оглед на покупателната способност,
те могат да си позволят едностранно и то значително намаление на акцизите,
без да търсят съгласието на останалите партньори в ЕС. Пример е Франция17,
където петролните компании и държавата имат споразумение да понижат за
три месеца цената на дребно на литър гориво с € 0,06. От тях първите ще
поемат между € 0,01 – €0,03 за литър. Останалото ще струва на държавния
бюджет около € 300 млн. по-малко акцизи. Въпреки, че и у нас има същият
ценови натиск, държавата няма как дори временно да понижи акцизите, защото те гравитират около минималните, според Директивата за енергийно облагане. Ако все пак България се реши на тази стъпка, е нужен консенсусът на останалите двайсет и шест страни-членки. Евентуалното му постигане ще има лош
сигнален ефект, защото задължително ще породи „апетити” за масово редуциране на екоданъчното облагане. На свой ред, това ще е неблагоприятно и за
принципа „замърсителят плаща”.
Заключение
Широката концепция на екологичния принцип „замърсителят плаща“ позволява интегрирането му с ефективността и със справедливото разпределение
на плащанията за опазване на околната среда, част от които са екоданъците. В
европейски контекст повече ефективност е постигната при екоданъчното облагане в „старите” страни-членки. Новоприсъединилите се държави все още са
по-предпазливи откъм ефективност, тъй като техните икономики са по-уязвими
спрямо „теча” на замърсяване и по-високата волатилност на екоданъчните приходи. Справедливостта на облагане с екологичин данъци е нарушена, както във
16

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&
plugin=1 (17.09.2012).
17
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/08/28/1896681_franciia_namaliava_cenite_na_benzina_i_dizela/
(19.09.2012)
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високодоходните, така и в по-бедните страни-членки на ЕС. Докато в първите
това е израз на високата им готовност и способност за плащане в името на
екологичната кауза, то във втората група страни причината е голямата диференциация на покупателната способност в условия на хармонизация на част от
екоданъците.
ENVIRONMENTAL TAXATION
AND THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE IN THE EU
Chief Assist. Prof. Dr Svetlana Gercheva
Abstract
In view of the global and long-term nature of the cause of environmental protection, the
polluter pays principle retains its topicality, despite the fact that it was originally formulated 40
years ago. Like the majority of principles it, too, sounds attractive, but is also rather general.
The article is an attempt at analyzing specifically its practical realization following the example
of the environmental taxation tools in the EU and their built-in aspects of effectiveness and
justice.
ЭКОНАЛОГИ И ПРИНЦИП „ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ” В ЕС
Гл. асс. д-р Светлана Герчева
Резюме
Ввиду глобального и долгосрочного характера каузы охраны окружающей среды
принцип „загрязнитель платит” сохраняет свою актуальность, несмотря на то что он впервые сформулирован 40 лед назад. Как и большинство принципов, он звучит так же внушительно, однако вместе с тем довольно обобщающе. В настоящей статье предпринята попытка проанализировать более конкретно его практическую реализацию на примере эконалогового инструментария в ЕС и встроенных в нем аспектов эффективности и справедливости.

