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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 88, параграф 2 от Правилника за дейността

относно проект на решение на Комисията  за определяне на преходни 
правила за целия Европейски съюз по отношение на хармонизираното 
безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с член 10а от 
Директива 2003/87/ЕО

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните
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Резолюция на Европейския парламент относно проект на решение на Комисията  
за определяне на преходни правила за целия Европейски 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 за установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, изменена от 
Директива 2009/29/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове на Общността, и по-специално член 10а от нея,

– като взе предвид проекта на решение на Комисията  за определяне на преходни 
правила за целия Европейски съюз по отношение на хармонизираното безплатно 
разпределяне на квоти за емисии в съответствие с член 10а от 
Директива 2003/87/ЕО,

– като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/486/ЕО на Съвета от 
28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията,

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

A. като има предвид, че целта на схемата за търговия с емисии, както е заявена в член 1 
от Директива 2003/87/ЕО, във вида, в който е изменена с Директива 2009/29/ЕО, е 
„да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и 
икономически ефективен начин”;

Б. като има предвид, че схемата за търговия с емисии на ЕС следва да функционира 
при възможно най-висока степен на икономическа ефективност (съображения 13 и 
15 от преамбюла на Директива 2009/29/ЕО), като същевременно се премахнат 
нарушенията на конкуренцията в рамките на Общността (съображение 17 от 
Директива 2009/29/EО);

В. като има предвид, че подобни принципи бяха категорично подчертани от съдебната 
практика на Съда и че в дело T-374/04 Германия срещу Комисията, точка 124, 
Съдът постанови, че функционирането на схемата за търговия с емисии на ЕС „се 
определя от няколко „подцели“, а именно поддържането на икономични и 
икономически ефективни условия, запазването на икономическото развитие и на 
равнището на заетост, както и на целостта на вътрешния пазар и на условията за
конкуренция“;

Г. като има предвид, че съгласно съдебната практика на Съда може да бъде налице 
дискриминация не само при различно третиране на сравними ситуации, но също 
така при равно третиране на несравними ситуации (вж. дело 1253/79 Battaglia, точка 
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37: Дискриминацията в правен смисъл се състои в третирането по идентичен начин 
на ситуации, които са различни, или в третирането по различен начин на ситуации, 
които са идентични) и факта, че има обективни различия в ситуацията на правните 
субекти, за които се отнася даден регламент, следва да се определят различни 
конструкции на условията, приложими към тях (вж. решението на Съда по Дело 
152/73 Sotgiu); 

Д. като има предвид, че въвеждането на принципа „един продукт – един показател“ в 
проекта на решение не е установено като изискване на директивата и че проектът на 
решение не взема под внимание различията в специфичното естество на 
производствените процеси в секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии 
на ЕС, и следователно предложението води до нарушаване на един от общите 
принципи на законодателството на ЕС, а именно равенство и липса на 
дискриминация; 

Е. като има предвид, че тъй като проектът на решение приема природния газ за 
референтно гориво, това ще доведе до ситуация, при която в два идентични 
производствени процеса, в които се ползват както природен газ, така и други горива 
с по-високи нива на емисии, производителите, които употребяват природен газ ще 
се окажат в по-привилегирована позиция в сравнение с производителите, които 
използват въглища например, въпреки че последните са въвели в експлоатация най-
усъвършенстваните технологии, и като има предвид, че това е в противоречие с 
духа на директивата и още повече, че води до нарушаване на конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар;

Ж. като има предвид, че въвеждането на показатели, които са прекалено стриктни, без 
да се вземат предвид, наред с другото, спецификите на горивото или географските 
характеристики, може да доведе до нарушаване на принципа за пропорционалност, 
тъй като на засегнатите инсталации биха били предоставени квоти на ниво по-ниско 
от равнището, което би било необходимо за постигането на предвидените в 
директивата цели за емисии;

З. като има предвид, че за държавите-членки, за които въглищата са основно гориво, 
приемането на природния газ като референтно гориво би довело до изкривяване на 
конкуренцията на вътрешния пазар и би означавало да се отрече специфичният 
геополитически контекст, в който функционира енергийният пазар на всяка 
държава-членка;

И. като има предвид, че в решенията по дела: T-183/07 Полша срещу Комисията (точка 
88), T-263/07 Естония срещу Комисията (точка 53) и T-374/04 Германия срещу 
Комисията (точка 80) Съдът постанови, че при упражняването на своите 
правомощия както Комисията, така и държавите-членки следва, когато вземат 
решение относно избора на мерки, които считат за най-подходящи за постигането 
на целта, предвидена от Директива 2003/87/EО, да вземат под внимание 
специфичния контекст на националния енергиен пазар на дадена държава-членка;

Й. като има предвид, че като не отчита факторите гориво и географски характеристики 
при определянето на показатели проектът на решение води не само до 
икономически тежести, но и увеличава опасността от изместване на въглеродни 
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емисии, а също и до допълнителни емисии на CO2, тъй като вносът на продукти от 
трета страна в държавите-членки ще има също така отрицателно въздействие върху 
околната среда, което е в противоречие с духа на директивата;

К. като има предвид, че начинът по който Комисията определя правилата за 
хармонизирано безплатно разпределяне на квоти на емисии не следва да има 
политически последствия, а само да отразява техническото естество на проблема, 

1. счита, че проектът на решение на Комисията не е съвместим с целта и 
съдържанието на Директива 2003/87/EО, изменена от Директива 2009/29/EО и с 
принципа на пропорционалност; 

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

3. препоръчва да се изключат факторите, целящи допълнително завишаване на 
показателите, основаващо се на средните резултати на 10% от най-ефективните 
инсталации, и да се включи в проекта на решение на Комисията прилагането на 
„корекционен фактор за горивото“ в съответствие с горепосочените решения на 
Съда;

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


