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Брюксел, 4 септември 2020 г.
Уважаема Госпожо Изпълнителен заместник -председател,
Компенсации за непреки разходи по СТЕ на ЕС на циментовия сектор
С настоящото писмо се обръщаме към Вас от името на Асоциацията на
европейските производители на цимент (CEMBUREAU – ЦЕМБЮРО) с цел да
специално да насочим вниманието Ви към позицията на циментовия сектор
относно компенсациите на индиректните разходи по СТЕ на ЕС. Имахме
възможността да обсъдим въпроса и с Вашите служби.
Циментовата индустрия, чиито принос в икономиката на ЕС възлиза на 4.8
милиарда евро и която осигурява преки работни места на 38 000 човека в
повече от 200 завода по целия ЕС, е определена в Зелената сделка като
незаменим сектор в европейската икономика, защото крайният й продукт –
бетонът, осигурява доставки за ключов сектор във веригата на стойността –
строителството, който представлява 10% от БВП на ЕС и осигурява работа на
13 милиона души. Благодарение на
топлинния си масов капацитет,
възможността за рециклиране и потенциала за рекарбонизиране, бетонът играе
ключова роля за създаване на устойчиво строителство и добре развита
инфраструктура за възобновяема енергия навсякъде в ЕС.
Наскоро ЦЕМБЮРО представи своята Пътна карта за въглеродна неутралност,
която определя амбицията на циментовата индустрия за постигане на нулеви
нетни емисии по веригата на стойността на цимента и бетона до 2050г.
Пътната карта посочва как с действия на всеки етап по веригата на стойността
ще се постигне намаление на емисиите чрез разнообразни иновации и
технологии, включително предлагането на пазара на цимент и бетон с ниско
съдържание на въглерод, увеличение на използването на алтернативни горива,
получени от отпадъчни потоци и разработване на инсталации за улавяне и
складиране/използване на въглерод.
Допустимостта за компенсации на непреки разходи е от жизнена важност за
осъществяване на прехода на сектора към въглеродна неутралност.
Постигането на въглеродна неутралност изисква не само значителни
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инвестиции в иновации и технологии, но също така ще доведе и до значително
нарастване на оперативните разходи, по -специално, разходите за
електроенергия. На практика повишението на търсенето на електричество ще
варира между 50% и 120%, поради внедряването на ключови технологии за
декарбонизиране на циментовата индустрия, като се има предвид, че в
циментовия сектор разходите за електроенергия представляват 50% от всички
енергийни разходи, което нарежда сектора, заедно с производството на вар, на
първите места по отношение на дела на разходи за електроенергия в общите
производствени разходи.
Рискът от изтичане на въглерод поради този индиректен разход е отчетен в
Доклада на консултантите относно компенсациите на индиректните разходи,
изготвен за Европейската комисия от ADE и Lexecon. Докладът конкретно
посочва завода Gador на CEMEX в Испания като пример за вече случващо се
такова изтичане на въглерод.
Въпреки че Асоциацията ЦЕМБЮРО е участвала във всички етапи на
консултацията и е предала на ЕК подробен файл, изготвен от външен
консултант – Прайсуотърхаус-Купърс, считаме, че на нашите аргументи не е
обърнато достатъчно детайлно внимание. Със съжаление отбелязваме, че
секторният фиш, изготвен от консултанта с подробен анализ на всеки сектор,
не ни е предоставен.
Оценяваме, че ЕК е направила свой собствен паралелен анализ, но отново не
ни е ясно как е определен списъкът на секторите в Проектo насоките.
Запознати сме с Вашия отговор, даден на 5 август, на парламентарен въпрос,
поставен от евродепутата Хетман, който гласи, че „оценката на Комисията на
този етап е, че въз основа на горните изисквания по отношение на
интензивността на търговията и интензивността на косвените емисии,
циментовият сектор не отговаря на изискванията за допустимост за
компенсации на непреки разходи за предотвратяване на изместването на
въглерод“.
Силно се надяваме, че позоваването на оценката на Комисията „на този етап“
остава място за взаимодействие и обсъждане относно допустимостта на нашия
сектор, дори и в случай, че не достигнем прага от 20% на интензивност на
търговията. За времето, в което процесът вътре в Комисията по този въпрос
приключва, ще Ви бъдем много благодарни за възможност да обсъдим с Вас
как нашият сектор, с интензивност на косвените емисии по-висока от 1 кг
CO2/евро и разходи за електроенергия, формиращи значителна част от общите
производствени разходи, би могъл да бъде допуснат за компенсации на
непреки разходи, според количествен или качествен подход.
Липсата на допустимост на циментовия сектор ще се окаже сериозна пречка в
способността за изготвяне на жизнеспособни бизнес планове, които да
подпомагат индустрията по пътя й към въглеродна неутралност.
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Искрено се надяваме, че ще обмислите сериозно нашата молба за обсъждане
на въпроса.
С уважение,

Коен Копенхоле
Главен изпълнителен директор

Раул де Паризо
Президент

Копие: Г-жа Луиз Грьонфелд, Член на екипа, Офис на Изпълнителния заместникпредседател на Европейската комисия Вестагер
Г-жа Татяна Маркес-Юриарте, Заместник-директор на отдел, Генерална
дирекция Конкуренция Б2
Г-н Питър Хандли, Директор на отдел, Генерална дирекция Вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество и МСП, 1.C.2
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