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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че основната цел на механизма за въглеродна корекция по границите 
следва да бъде борбата с изменението на климата и подкрепата на целите на ЕС 
по отношение на климата чрез премахване на риска от изместване на въглеродни 
емисии и стимулиране на инвестициите в екологични и енергийно ефективни 
технологии на европейско и световно равнище, като по този начин се намаляват 
емисиите на парникови газове; счита, че крайната цел следва да бъде да се работи 
за ефективна политика по отношение на климата в световен мащаб;

2. счита, че наскоро приетата цел на Европейския зелен пакт за постигане на 
неутралност по отношение на климата до 2050 г., целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с поне 60% до 2030 г., одобрена от Парламента, 
както и международните ангажименти на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение, ще изискват значителни усилия за декарбонизация на равнището 
на ЕС, което ще доведе до увеличаване на цената на въглеродните емисии, 
заплащана от националните производители в рамките на схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ на ЕС), вероятно значително над настоящите нива; 
поради това счита, че при липсата на световна цена на въглеродните емисии 
рискът от изместване на въглеродни емисии може да се увеличи; приветства в 
този контекст ангажимента на Съвета и Комисията за прилагане на съвместим със 
СТО механизъм за въглеродна корекция по границите, който да гарантира, че 
цената на вносните стоки отразява тяхното въглеродно съдържание, като по този 
начин ще се спомогне за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между 
местните и чуждестранните производители и така ще се гарантира, че целите на 
ЕС в областта на климата не се подкопават от преместване на производството и от 
увеличен внос от държави с по-малко амбициозни политики в областта на 
климата, което от своя страна би спомогнало за гарантиране на справедлив 
преход;

3. отбелязва, че понастоящем Комисията преценява всички различни варианти за 
въвеждането на механизъм за въглеродна корекция по границите, вариращи от 
данъчни инструменти до механизми, основаващи се на СТЕ на ЕС; подчертава, че 
въвеждането на акциз (или данък) върху въглеродното съдържание на всички 
консумирани продукти, както местни, така и вносни, не би елиминирало напълно 
риска от изместване на въглеродни емисии, би било трудно осъществимо от 
техническа гледна точка, предвид сложността на проследяването на въглеродните 
емисии в световните вериги за създаване на стойност и би могло да създаде 
значителна тежест за потребителите; счита, че за да се преодолее рискът от 
изместване на въглеродни емисии, като същевременно се спазват правилата на 
СТО, механизмът за въглеродна корекция по границите трябва да начислява такси 
за въглеродното съдържание на вноса по начин, който отразява разходите за 
въглеродни емисии, заплащани от производителите от ЕС; счита в тази връзка, че 
механизмът следва да гарантира единна цена на въглеродните емисии както за 
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местните производители, така и за вносителите, за да се спази принципът на СТО 
за недискриминация; счита, че вариантът, който най-добре отразява разходите за 
въглеродни емисии, заплащани от производителите от ЕС, гарантиращ 
автоматично коригиране на цените и спазване на принципа на недискриминация, 
е механизъм, основан на СТЕ на ЕС; насърчава следователно Комисията да 
приложи система, при която от вносителите ще се изисква да закупуват квоти за 
количеството въглеродни емисии, вложени в техните продукти; счита, че това би 
могло да се постигне чрез създаването на специален пул от квоти за внос, свързан 
с цените на СТЕ (условна СТЕ), или чрез включването на вносителите в 
съществуващия пул от квоти по СТЕ на ЕС; отбелязва, че последното може да 
доведе до допълнителни технически предизвикателства, като например 
осигуряването на ценова стабилност (която потенциално би могла да бъде 
преодоляна чрез увеличаване на съществуващия таван до подходящо равнище и 
използване на резерва за стабилност на пазара) и въвеждане на предпазни мерки 
за избягване на риска от потенциална намеса на пазара; признава, че фиксираното 
мито или фиксираният данък върху вноса биха могли да бъдат опростен 
инструмент за даване на силен и стабилен сигнал за цената за околната среда на 
внесения въглерод; счита обаче, че предвид фиксирания си характер един такъв 
данък той би бил по-малко гъвкав инструмент за отразяване на променящата се 
цена в СТЕ на ЕС; подчертава, че на практика един променлив данък, който 
автоматично отразява цената на СТЕ на ЕС, би бил равностоен на условна СТЕ; 
признава, че ако механизмът за въглеродна корекция по границите има фискален 
характер, съществува възможност за въвеждане на механизъм, основан на 
член 192, параграф 2 от ДФЕС; настоява, че основната цел на механизма за 
въглеродна корекция по границите е опазването на околната среда и че 
следователно екологичните критерии следва да играят съществена роля при 
избора на инструмент; подчертава, че в съответствие с тази цел избраният 
инструмент трябва да гарантира предвидима и достатъчно висока цена на 
въглеродните емисии, която да стимулира инвестициите в декарбонизация, за да 
бъдат изпълнени целите на Парижкото споразумение;

4. счита, че в идеалния случай механизмът за въглеродна корекция по границите 
следва да се прилага към всеки внос (от суровини до междинни или крайни 
продукти), съдържащ основни материали, обхванати от СТЕ на ЕС, за да се 
избегнат изкривявания между продуктите на вътрешния пазар и по веригата за 
създаване на стойност; признава техническите трудности при покриването на 
всички основни материали, обхванати от СТЕ на ЕС, още през 2023 г. и разбира, 
че секторите, за които се счита, че са изложени на най-голям риск от изместване 
на въглеродни емисии, могат да бъдат приоритизирани в началния етап; 
предупреждава Комисията въпреки това за потенциалните вреди за 
промишлеността на ЕС, ако не бъдат включени всички сектори, обхванати от СТЕ 
на ЕС, и я призовава да предложи възможно най-широк секторен обхват; 
настоятелно призовава Комисията, в случай че възприеме поетапен подход, да 
включи задължителен график за разширяване на обхвата на механизма за 
въглеродна корекция по границите;

5. счита, че в идеалния случай механизмът за въглеродна корекция по границите 
следва да измерва възможно най-точно въглеродното съдържание на вноса, 
попадащ в неговия обхват; препоръчва въпреки това въвеждането на осъществима 
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концепция за измерване на въглеродното съдържание на вноса, като се използват 
съдържащите се в него базови материали (както се посочва в предложението на 
Европейския икономически и социален комитет); припомня, че при това 
приблизително измерване ще се определя теглото на всеки базов материал, 
обхванат от СТЕ на ЕС, като то ще се умножава по стойност на въглеродния 
интензитет по подразбиране; подчертава обаче, че вносителите следва да имат 
възможност да докажат, в съответствие със стандартите на ЕС за мониторинг, 
отчитане и проверка, че съдържанието на въглеродни емисии в техните продукти 
е по-ниско от тези стойности, и да се възползват от съответното коригиране на 
дължимата сума с цел насърчаване на иновациите и инвестициите в устойчиви 
технологии по целия свят; счита, че това не следва да налага непропорционална 
тежест на МСП; подчертава, че прилагането на механизма ще трябва да се 
основава на набор от стандарти на ЕС, които да предотвратяват неговото 
заобикаляне или неправилно използване, и че за това ще бъде необходима силна 
административна структура;

6. предлага с прилагането на механизма за въглеродна корекция по границите да 
започне постепенното премахване на безплатното разпределяне на квоти до 
пълното му преустановяване след подходящ преходен период, тъй като този 
механизъм следва да гарантира че производителите и вносителите от ЕС ще 
трябва да плащат едни и същи разходи за въглеродни емисии на пазара на ЕС; 
подчертава необходимостта от преходен период с постепенно премахване на 
безплатните квоти съгласно предвидим график; счита, че преходният период 
следва да осигури регулаторна сигурност за отраслите с високо потребление на 
ресурси и енергия; подчертава, че не следва да има двойна защита и че 
механизмът трябва да бъде съвместим със СТО; счита, че за тази цел при 
прилагането на механизма за въглеродна корекция по границите, от 
начисляваната на вносителите дължимата сума следва да се приспада стойността 
на безплатните квоти, така че механизмът за въглеродна корекция по границите и 
безплатните квоти да могат да съществуват едновременно, без това да води до 
двойна компенсация и при спазване на правилата на СТО; отбелязва, че това 
постепенно премахване следва да бъде съчетано с въвеждането на мерки за 
подкрепа на износа, които да останат в съответствие със СТО и с целите на ЕС в 
областта на околната среда; призовава Комисията да разгледа възможността за 
въвеждане на частични отстъпки за износ, основани на съществуващата логика на 
референтните стойности на най-ефективните от гледна точка на ограничаването 
на въглеродните емисии производители, като не се възстановява повече от 
настоящото равнище на безплатните квоти, за да се запазят силни стимули за 
декарбонизация и същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция 
за износа на ЕС;

7. подчертава, че в рамките на механизма за въглеродна корекция по границите 
следва да се гарантира, че вносителите от трети държави няма да бъдат таксувани 
два пъти за въглеродното съдържание на своите продукти, за да се осигури 
равнопоставеното им третиране без дискриминация; призовава Комисията да 
направи внимателна оценка на въздействието на различните варианти на 
механизма за въглеродна корекция по границите върху най-слабо развитите 
държави;
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8. призовава приходите от механизма за въглеродна корекция по границите да се 
считат за приходи на ЕС;

9. счита, че горепосоченото предложение предоставя солидна основа за 
съвместимост с правилата на СТО, тъй като то не поражда дискриминация между 
производители и вносители (нито помежду им), основава се на прозрачни и 
научно обосновани обективни критерии и изпълнява основната си цел за опазване 
на околната среда и здравето; призовава Комисията да проведе двустранни и 
многостранни разисквания с търговските партньори, за да се улесни прилагането 
на механизма за въглеродна корекция по границите и да се предотвратят ответни 
мерки; настоява Комисията да продължи работата си в областта на екологичната 
устойчивост в СТО, с цел привеждане на международното търговско право в 
съответствие с целите на Парижкото споразумение в областта на климата; 
призовава Комисията да включва Парламента на всички етапи от процеса на 
разработване на механизма за въглеродна корекция по границите; призовава за 
установяването на механизъм за мониторинг и процедура за преглед, в които 
Парламентът да участва пълноценно.
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