
Приемане на преразгледаната схема на ЕС за 
търговия с емисии Насоки за държавна помощ

“За да се справим по устойчив начин с изменението на климата и за 
да постигнем целите на „Зеления пакт“, трябва да определим цена за 
въглеродните емисии, като същевременно избегнем тяхното изместване. 
Приетите днес преразгледани насоки на ЕС за държавна помощ в контекста 
на схемата за търговия с емисии са важен елемент от този проект.”

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия

“Европейският зелен пакт е нашият план за постигането на екологична 
трансформация. Той е в основата на нашата мисия да се превърнем в 
първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.” 

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

21 септември 2020 г.

Какъв е контекстът?
Комисията прие преразгледани насоки за държавна помощ в контекста на схемата на ЕС за търговия с емисии 
(СТЕ) след 2021 г., които ще влязат в сила от 1 януари 2021 г.

Схемата на ЕС за СТЕ е крайъгълен камък на политиката на ЕС за борба с изменението на климата и възлов 
инструмент за икономически ефективно ограничаване на емисиите на парникови газове. В СТЕ се въвежда 
сигнал за цената на въглерода, предназначен за предприятията с цел те да намалят емисиите.

Каква е целта на насоките?
Целта на насоките за СТЕ е да се намали рискът от „изместване на въглеродни емисии“, при който дружествата 
преместват производството в държави извън ЕС с по-малко амбициозни политики в областта на климата, 
което води до по-малка икономическа активност в ЕС и до липса на намаляване на емисиите на парникови 
газове по света.

Насоките дават възможност на държавите членки да компенсират предприятията в рисковите сектори за 
част от по-високите цени на електроенергията, произтичащи от сигналите за цените на въглеродните емисии, 
въведените в СТЕ на ЕС (така наречените „непреки разходи за емисии“), като същевременно се избягват 
свръхкомпенсации, а оттук и неоправдани нарушения на конкуренцията в рамките на единния пазар. 

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА —  

2020 г.

#SOTEU #EUGreenDeal

Национални планове в областта 
на енергетиката и климата:
принос на държавите членки за 
постигането на амбициозните цели на ЕС 
в областта на климата за 2030 г.



СЕКТОРИ

НИВО НА КОМПЕНСАЦИЯ

УСЛОВИЯ

ЕС ще бъде неутрален по отношение на климата през 2050 г. За да постигнем тази цел, е 
необходимо да подкрепим промишлеността, за да могат предприятията от ЕС да се превърнат 
в световни лидери в зелената икономика.

Кои са основните елементи на насоките?
За да бъде намален рискът от изместване на въглеродни емисии, приетите насоки са замислени около три 
възлови елемента:

Преработените насоки ще влязат в сила на 1 януари 2021 г. и ще се прилагат за периода 2021—2030 г. 
Държавите членки, които изберат да предоставят държавна помощ чрез компенсация за непреки разходи по 
СТЕ, ще трябва да уведомят Европейската комисия за схемите въз основа на настоящите насоки.

Насоките са съсредоточени върху 10 сектора и 20 подсектора, които са изложени в 
най-голяма степен на риск от изместване на въглеродни емисии:

• сектори със значителна зависимост от международната търговия, 
• сектори, които са значително засегнати от цените на енергията и чиято   
 способност да прехвърлят на клиентите/потребителите по-високите цени за   
 електроенергия е ограничена, 
•  сектори, чиито маржове на печалбата от международната търговия са   
 подложени на натиск 
•  сектори с ограничен потенциал да подобрят своята енергийна ефективност.

Компенсацията ще зависи от усилията на предприятията за декарбонизация, като 
например:

•  извършване на енергийни одити, 
•  изпълнение на препоръките от енергиен одит, 
•  улесняване на увеличаването на устойчивите частни инвестиции, 
•  намаляване на въглеродния отпечатък на тяхното потребление на    
 електроенергия.

В преразгледаните насоки се определя стабилен процент на компенсация от 75 % 
(намален от 85 % в началото на предишния период на търгуване по СТЕ), а компенсациите 
за неефективни технологии и ще бъдат изключени с цел да бъдат запазени стимулите на 
предприятията за енергийна ефективност.


