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НА ВНИМАНИЕТО НА

Г-ЖА НОНА

КАРАДЖОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

КОПИЕ ДО

Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

МИНИСТЪР НА

ИКОНОМИКАТА,

ЕНЕРГЕТИКАТА И

ТУРИЗМА

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВО РЕДУЦИРАНЕ НА ЕМИСИИ НА
ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ДО 30%

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАДЖОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙКОВ,

С настоящото писмо искам да изразя позицията на БФИЕК за

предложението, внесено в ЕК от Дирекция „Климатични дейности” за

ново редуциране на емисии на парникови газове до - 30%.

БФИЕК призовава да бъде защитена конкурентоспособността

на българската индустрия на световните пазари, посредством

изместване на фокуса от едностранно намаляване на емисиите на
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европейско ниво, към глобално решение на проблема.

За съжаление в рамките на COP15 в Копенхаген, не се стигна

до обвързващо споразумение за борба с изменение на климата.

Предложението на ЕС в рамките на този международен форум да се

намалят емисиите на парникови газове с 30% не показа готовност от

страна на други региони да приемат подобен обвързващ ангажимент.

Искаме да припомним, че в рамките на форума в Копенхаген ЕС се

ангажира да намали емисиите на парникови газове с 30% само

„при условие че други развити страни се ангажират с подобно

намаляване на емисиите и че развиващите се страни дадат

своя принос според отговорностите и възможности си.”

Направените оценки на бъдещите разходи съпътстващи

намаляването на емисиите не вземат под внимание новите

икономически реалности. Икономическата рецесия драстично

намалява капацитета на българската индустрия и общество да

платят цената за предвиденото редуциране на емисиите към 2020

год. Дори хипотетичното бързо икономическо възстановяване няма

автоматично да означава, че българската индустрия ще е в

състояние да плати цената и да оцелее след поемането на подобен

едностранен ангажимент от ЕС.

Глобалният ръст на промишлеността ще продължи, но

българската индустрия ще загуби своята позиция и

конкурентоспособност на международните пазари, ако бъдат

приложени едностранни политики, които са се доказали, като

неуспешни в рамките на Копенхаген.

Не на последно място искам да отбележа, че съкращаването на

емисии на парникови газове с 20% към 2020 год., представлява

ефективно съкращаване от 30 – 35% в сравнение с нивата към 1990

год. и е предизвикателство за българската индустрия.

30% понижени емисии означава и допълнителни разходи на

ТЕЦ-овете за емисии. Както знаете големите емисии са при
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производството на ел.енергия от въглища. Това означава още по-

скъп ток за индустрията и допълнителна загуба на

конкурентоспособност.

Неприемливо е да се предлага манипулиране на въглеродните

пазари, чрез ограничаване на разрешителните процедури, за

постигане на цели изолирано от останалата част от света. Това още

повече би дестабилизирало перспективите пред индустриалните

оператори, довеждайки до увеличение на директните разходи и

цените на електроенергия, като по този начин още повече

застрашава способността на индустриите да оперират в

Европа. Такива политики са в разрез с Лисабонската стратегия и

Стратегията на ЕС за 2020 год.

Българската индустрия все още очаква решение за

компенсирането на CO2 разходите в цените на електроенергията.

Тези въздействия на индиректни разходи също трябва да бъдат

съобразени, когато се оценява риска от изтичане на въглерод.

БФИЕК призовава фокусът да бъде поставен върху

международните преговори и дългосрочните политики за

постигане на целите, поставени за 2050 год., запазвайки

конкурентоспособността на българската индустрия.

Гр. София С уважение:

28 май 2010 г. Константин Стаменов

Председател на УС


