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Резолюция на Европейския парламент за проект на решение на Комисията от …, 
което определя, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, списък на отраслите и подотраслите, за които се приема, че са изложени 
на значителен риск от „изтичане на въглерод”

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на Общността1, 

– като взе предвид Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и 
разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на 
Общността 2,

– като взе предвид проекта на решение на Комисията от …, което определя, съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, списък на отраслите 
и подотраслите, за които се приема, че са изложени на значителен риск от „изтичане 
на въглерод”;

– като взе предвид Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване 
на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени 
на Комисията3,

– като взе предвид член 88, параграф 2 и член 4, буква б) от своя правилник,

A. като има предвид, че целта на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове в рамките на Общността, определена в член 1 от Директива 2003/87/ЕО, е да 
се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и 
икономически ефективен начин,

B. като има предвид, че Директива 2009/29/ЕО предвижда, че основният принцип при 
разпределение на квотите за емисии на парникови газове е провеждането на търг, 
тъй като това е най-простата и като цяло считана за най-ефикасна от икономическа 
гледна точка система,

C. като има предвид, че член 10а, параграф 12 от Директива 2003/87/ЕО гласи, че на 
инсталациите в отрасли или подотрасли, изложени на съществен риск от „изтичане 
на въглерод“, следва да се разпределят безплатно квоти в размер на 100 % от 
количеството, определено съгласно съответния ex-ante параметър,

                                               
1 ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
2 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.
3 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
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D. като има предвид, че „изместване на въглеродните емисии“ означава преместване 
на дейностите с емитиране на парникови газове от ЕС към трети държави и 
увеличаване по този начин на емисиите в световен план1,

E. като има предвид, че с цел определяне на отраслите или подотраслите, изложени на 
значителен риск от „изтичане на въглерод”, член 10а, параграф 14 от Директива 
2003/87/ЕО изисква Комисията да направи оценка на способността на отраслите да 
отразят непреките и преките разходи, произтичащи от прилагането на директивата, 
без да понесат значителна загуба на пазарни дялове, в полза на инсталации извън 
Общността, които са по-малко ефективни от гледна точка на емисиите на въглерод,

F. като има предвид, че критериите за определяне на отраслите или подотраслите, 
изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод”, установени в член 10а, 
параграфи 15 и 16 от Директива 2003/87/ЕО, изискват отчитането не само на 
увеличените производствени разходи, произтичащи от преките и непреките 
допълнителни разходи за прилагане на директивата, но също и на интензивността 
на търговията с трети държави,

G. като има предвид, че член 10а, параграф 18 от Директива 2003/87/ЕО изисква 
списъкът на отраслите или подотраслите, които са изложени на значителен риск от 
„изтичане на въглерод”, да се изготви, като се взема предвид, при наличие на 
необходимите данни, до каква степен трети държави, представляващи решаващ дял 
от общото производство на продукти в отрасли или подотрасли, за които се счита, 
че са изложени на риск от „изтичане на въглерод”, поемат твърд ангажимент за 
намаляване на емисиите на парникови газове в съответните отрасли или 
подотрасли до равнище, съпоставимо с това на Общността и в рамките на един и 
същ график, и до каква степен ефективността, от гледна точка на емисиите на 
въглерод, на инсталациите, разположени в тези държави, е съпоставима с тази на 
инсталациите в Общността,

H. като има предвид, че проекторешението на Комисията би класифицирало 
приблизително 77 % от емисиите от сектори, различни от енергийния, които са 
обхванати от схемата на Общността, като изложени на значителен риск от 
„изтичане на въглерод” и следователно като отговарящи на условията за 100 % 
безплатно разпределение съгласно съответните ex-ante параметри; като има 
предвид, че Комисията посочи, че през 2010 г. тя ще разгледа възможността за 
добавянето на допълнителни отрасли или подотрасли, представляващи значително 
количество от оставащите емисии от сектори, различни от енергийния, които са 
обхванати от схемата на Общността,

I. като има предвид, че списъкът на отраслите, които отговарят на условията за 100 % 
безплатно разпределение, възлизащи на почти 80 % от емисиите от 
производствения сектор, би намалил ефективността на системата за търговия на 
пазара на емисии на въглерод и не би бил разходно-ефективен, 

                                               
1 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 

2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове на Общността (COM(2008)0016), стр. 9.
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J. като има предвид, че проекторешението на Комисията не отчита обещанията, 
направени в контекста на международните преговори за приемане на 
международно споразумение за климата, и в частност, Комисията не е оценила 
ефективността от гледна точка на емисиите на въглерод на засегнатите отрасли или 
подотрасли в трети държави, 

K. като има предвид, че ангажиментите на трети държави и ефективността на 
инсталациите в трети държави са могли да бъдат отразени в оценката на 
интензивността на търговията на определени отрасли или подотрасли,

1. възразява срещу приемането на проекта на решение на Комисията от …,   което 
определя, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 
списък на отраслите и подотраслите, за които се приема, че са изложени на 
значителен риск от „изтичане на въглерод”;

2. счита, че проекторешението на Комисията не е съвместимо с целта и съдържанието 
на Директива 2003/87/ЕО;

3. отправя искане към Комисията да представи пред Парламента изменен проект на 
мярката, като отчита ангажиментите на трети държави и ефективността на 
инсталациите в трети държави, например при изчисляването на интензивността на 
търговията;

4. призовава Комисията да измени своя проектосписък с оглед на международно 
споразумение относно изменението на климата, като отчита ангажиментите на трети 
държави и ефективността на инсталациите в трети държави, не по-късно от шест 
месеца след сключването на подобно международно споразумение; 

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.


