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Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение на Комисията 
за определяне на преходни правила за целия Съюз по отношение на 
хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с 
член 10а от Директива 2003/87/ЕО 

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2003/87/EО, изменена с Директива 2009/29/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 Общността и 
за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета1 (във вида, в който е изменена), и 
по-специално член 1 и 10а от нея,

- като взе предвид Решение 2010/02/EС на Комисията от 24 септември 2009 г. за 
определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 
на списък с отрасли и подотрасли, за които сe смята, че са изложени на съществен 
риск от изтичане на въглерод2,

- като взе предвид проекта на решение на Комисията за определяне на преходни 
правила за целия Съюз по отношение на хармонизираното безплатно разпределяне 
на квоти за емисии в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО (наричан по-
долу „проект на решение на Комисията“), 

- като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решението 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,

А. като има предвид, че Парламентът приветства и подкрепя целите на пакета от мерки 
за климата и енергетиката, който беше подкрепен от френското председателство 
през 2008 г., и по-специално Директива 2009/29/EО, чиято първоначална цел е 
намаляването на емисиите на парникови газове с 21% в сравнение с 2005 г. в срок 
до 2020 г. по постепенен начин, така че да не се изложи на риск 
конкурентоспособността на европейските предприятия;

Б. като има предвид, че член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз гласи, че 
„по силата на принципа на пропорционалност“ институциите на Европейския съюз 
и по-специално Комисията не надхвърлят в „съдържанието или формата“ на своята 
дейност „необходимото за постигане на целите на Договорите“;

В. като има предвид, че икономическата и финансова криза оказа неблагоприятно 
                                               
1 ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
2 ОВ L 1, 5.1.2010 г., стр. 10.
3 ОВ L 184, 17.7.1999, стр. 23.
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въздействие върху конкурентоспособността на предприятията, и като има предвид, 
че е необходимо да се защитят предприятията на ЕС и да се избегне обременяването 
им с допълнителна тежест, която би могла да намали тяхната 
конкурентоспособност;

Г. като има предвид, че целта на схемата за търговия с емисии, както се посочва в член 
1 от Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО, е да „стимулира 
намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и икономически 
ефективен начин“ по постепенен и предвидим начин в срок до 2020 г. с оглед на 
съхраняването на конкурентоспособността на предприятията, и като има предвид, 
че схемата за търговия с емисии следва да функционира при възможно най-висока 
степен на икономическа ефективност (съображения 13 и 15 от преамбюла на 
Директива 2009/29/ЕО) и да премахне нарушенията на конкуренцията в рамките на 
Общността (съображение 17 от Директива 2009/29/ЕО);

Д. като има предвид, че нефтопреработвателният и нефтохимическият сектор и 
производството на торове, на вар, на чугун и на стомана, наред с други, се 
разглеждат от Комисията като отрасли и подотрасли, които са изложени на 
съществен риск от изтичане на въглерод, както се определя в Решение 2010/2/ЕО;

Е. като има предвид, че в съответствие с член 88 от своя правилник Парламентът се 
противопоставя на проекта на решение на Комисията поради съображението, че той 
не зачита критерия за съответствие с целта или съдържанието на основния 
инструмент и нарушава принципа на пропорционалност; 

Ж. като има предвид, че проектът на решение на Комисията следва да се измени, за да 
се включи в него постепенното прилагане на параметрите в съответствие с 
Директива 2009/29/ЕО във връзка с параметрите за нефтопреработвателния и 
нефтохимическия сектор и производството на торове и за да се вземат предвид 
географските аспекти и специфичния характер на горивата в секторите на добива и 
преработката на варовик, доломит и въглища;

Нефтопреработвателен сектор, нефтохимически сектор и производство на 
торове: последици от непостепенното прилагане на параметрите

З. като има предвид, че може да се наложи да се закрият намиращите се в ЕС заводи за 
производство на азотна киселина и амоняк, които все още използват по ефективен 
начин по-стари технологии, поради това, че би било икономически неизгодно да се 
извърши модернизация в изисквания срок с цел те да отговарят на параметрите, 
предложени в проекта на решение;

И. като има предвид, че проектът на решение на Комисията предвижда незабавно 
прилагане на параметрите, които се основават на средната аритметична стойност на 
резултатите по отношение на парниковите газове от работата на 10% от най-
ефективните инсталации във всеки отрасъл от 2013 г. нататък;   

Й. като има предвид, че незабавното прилагане на параметрите ще доведе до 
намаление от 25% на безплатно разпределяните квоти за емисии (30%, ако се вземат 
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предвид емисиите от производството на електроенергия) и до увеличение от 10% на 
оперативните разходи; като има предвид, че постепенното прилагане на 
параметрите би предоставило възможност на нефтопреработвателния и 
нефтохимическия сектор да намалят с 60% годишния финансов натиск през периода 
2013—2016 г.; като има предвид, че внезапното и непостепенно прилагане на двата 
параметри и референтни принципи, приложими спрямо производството на торове, 
би довело до режийни разходи в размер на 360 млн. евро за европейските 
предприятия в този сектор; 

К. като има предвид, че незабавното прилагане на параметрите от 2013 г. нататък би 
могло да има осезаеми социално-икономически последици за 
нефтопреработвателния и нефтохимическия сектор и производството на торове; 
като има предвид, че инсталациите на предприятията в тези сектори биха били 
изложени на риск да бъдат закрити поради липса на инвестиции, която излага на 
опасност тяхната конкурентоспособност и води до възлагане на дейности на 
външни изпълнители и до увеличаване на вноса на рафинирани продукти от 
държави, в които стандартите в областта на опазването на околната среда са по-
ниски в сравнение с европейските стандарти; като има предвид, че по този начин 
Европейският съюз би могъл да изложи на опасност първоначалните си цели, а 
именно намаляване на въздействието на емисиите на парникови газове върху 
изменението на климата и защита на предприятията и на тяхната 
конкурентоспособност; като има предвид, че при изчисляването на параметрите 
Комисията следва да гарантира, че се използват най-новите научни данни относно 
въздействието върху глобалното затопляне, както се посочва в самата директива;

Л. като има предвид, че отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на 
съществен риск от изтичане на въглерод, са още по-уязвими с оглед на това, че 
списъкът от Решение 2010/2/ЕС на Комисията, в който те фигурират, ще бъде 
преразгледан;

Добив и преработка на варовик и доломит

М. като има предвид, че в Гърция добивът и преработката на варовик и доломит са 
много важни отрасли; като има предвид, че 80% от производството на продукти от 
варовик и доломит се използват за ефикасни противоземетръсни строителни 
материали, които са крайно необходими в държавите-членки с високо равнище на 
сеизмична дейност, например Гърция и в южната част на Италия;

Н. като има предвид, че в проекта на решение на Комисията се предвижда параметър 
за добива и преработката на варовик и доломит въз основа на технология, 
използваща природен газ; като има предвид, че тази технология е ограничаваща и 
неподходяща, тъй като природният газ не е целесъобразно гориво за производството 
на вар, предвидена за противоземетръсно строителство;   

О. като има предвид, че 95% от инсталациите за производство на вар нямат достъп до 
мрежата за пренос на природен газ и че ако географският критерий не бъде отчетен 
в рамките на параметъра, предприятията за добив и преработка на варовик и 
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доломит ще бъдат изправени не само пред повишаване на икономическите разходи, 
но и пред увеличаване на емисиите на газ вследствие на превоза на варовик от трети 
държави с по-малко строги стандарти в областта на опазването на околната среда;

Отпадни газове 

П. като има предвид, че член 10а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО предвижда 
безплатно разпределение на квоти за електроенергия, произведена от отпадни 
газове;

Р. като има предвид, че проектът на решение на Комисията не отговаря на това 
изискване, тъй като предвижда само част от квотите за електроенергия, произведена 
от отпадни газове, да бъдат разпределени безплатно;

Несъвместимост с целта и съдържанието на Директива 2009/29/ЕО

С. като има предвид, че фактът, че в проекта на решение на Комисията не се 
упоменава постепенното прилагане на параметъра за нефтопреработвателния и 
нефтохимическия сектор и производството на торове, не е съвместим с целта или 
съдържанието на основния инструмент, тъй като в Директива 2009/29/ЕО се 
предвижда постепенно прилагане на този параметър; като има предвид, че 
Комисията следва да извърши техническа и икономическа оценка на последиците от 
незабавното прилагане на параметрите в отрасли и подотрасли, изложени на 
съществен риск от изтичане на въглерод, и следва да измени своя проект на 
решение, като добави принципа на постепенно прилагане на параметрите за 
отрасли, изложени на риск от изтичане на въглерод;

Нарушаване на принципа на пропорционалност 

Т. като има предвид, че въпросите, свързани с достъпа до гориво, географските 
аспекти и коефициента на използване на гориво на съответните отрасли, не са взети 
предвид в проекта на решение на Комисията, което води до нарушаване на 
принципа на пропорционалност;

У. като има предвид, че в своя проект на решение Комисията, като надхвърля 
необходимото за постигане на своята цел за намаляване на емисиите на газ от 
производството на вар и въглища, не зачита принципа на пропорционалност;

Ф. като има предвид, че при определянето на параметрите въглеродът от отпадните 
газове е трябвало да се прехвърли към производството на стомана и поради това 
проектът на решение на Комисията не е съвместим с целта и съдържанието на член 
10а от Директива 2003/87/ЕО и не зачита принципа на пропорционалност;

1. се противопоставя на приемането на проекта на решение на Комисията за 
определяне на преходни правила за целия Съюз по отношение на хармонизираното 
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безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с член 10а от 
Директива 2003/87/ЕО;

2. счита, че въпросният проект на решение на Комисията е несъвместим с целта и 
съдържанието на Директива 2003/87/ЕО и не зачита принципа на 
пропорционалност;

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


