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• На 14 юли 2021 г. EК представи законодателния пакет 
„Подготвени за 55“,  включващ предложения за ревизия на 
Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) и свързаното 
с нея законодателство. 

• Основната цел на предложенията е осигуряването на нужния 
принос от обхванатите от ЕСТЕ сектори към увеличената 
амбиция на ЕС за ограничаване на нетните емисии на 
парникови газове с поне 55% до 2030 г. и постигането на 
климатична неутралност до 2050 г.

„Подготвени за цел 55“ (FIT for55)



„Подготвени за цел 55“ (FIT for55)

Опростена схема за  целите – ЕСТЕ (ETS 1), ЕСТЕ (ETS 2), 
Регламент за споделяне на усилията (ESR), ЗПЗГС (LULUCF)



Предложения на ЕК: „Подготвени за цел 55“ 

• Pазширяване на въглеродния пазар до сградите и пътния транспорт, 
с цел засилване приноса на двата сектора (ограничаване на 
емисиите с 43% спрямо нивата от 2005 г.) към усилията за постигане 
на установените климатични цели на ЕС за 2030 и 2050 г., както и 
установените в Регламента за споделяне на усилията национални 
цели.

• Създаване на Социален климатичен фонд
• Въвеждане на механизъм за въглеродна корекция при внос на 
определени продукти в ЕС (CBAM). 

• За сектор „авиация“ се предлагат допълнителни разпоредби, 
касаещи прилагането на международния пазарен механизъм 
(CORSIA)



• Включване на морски транспорт в обхвата на ЕСТЕ
• Увеличаване на наличното финансиране от 
Модернизационния фонд и фонда за иновации

• Преразглеждане на резерва за стабилност на пазара 
(MSR), за да се поддържа стабилността и доброто 
функциониране на СТЕ на ЕС

• Общо намаление на емисиите с 61% спрямо изходното ниво 
от 2005 г. в секторите, обхванати от СТЕ, за постигане на 
целта за декарбонизация от 55% за целия ЕС до 2030 г.

Предложения на ЕК: „Подготвени за цел 55“ 



Първоначални предложения на Европейската 
Комисия

• Преразглеждане на Директивата за енергията от 
възобновяеми източници. То включва увеличаване на 
настоящата цел на равнище ЕС за най-малко 32% 
възобновяеми енергийни източници в общия енергиен микс 
на най-малко 40% до 2030 г.

• Преразглеждане на директива за енергийна ефективност, 
като се увеличи настоящата цел на равнище ЕС за 
енергийна ефективност от 32,5% на 36 % за крайното и 
на 39% за първичното енергопотребление.



Искания на CAN Europe, Green 10 & WWF



Искания на CAN Europe, Green 10 & WWF

Европейска схема за търговия с емисии  ЕСТЕ

•  СТЕ на ЕС да постигне най-малко 70%  намаление на емисиите 
до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г.

• Възможно най-ранно премахване на безплатните квоти за СТЕ за 
секторите изложени на риск от изтичане на въглерод (CBAM)

• справедливи и строги условия за безплатни квоти, насочени към 
инсталации, които инвестират в чисти производствени процеси и 
имат ясен план как да допринесат за постигане на 
краткосрочните и дългосрочните цели на ЕС в областта на 
климата. 

• средствата от разрешителните за замърсяване трябва да се 
изразходват за действия в областта на климата. С ясни правила 
за изразходване на приходите от СТЕ

• Край на безплатните разпределения на квоти за емисии в 2023



Механизъм за регулиране на въглеродните 
граници (CВАМ) 

•  Замяна на безплатното разпределение на квоти за 
секторите, изложени на риск от изтичане на въглерод с 
предложения механизъм за регулиране на въглеродните 
граници (CBAM), който ще наложи такса върху вноса на 
определени стоки от региони с по-малко строги правила 
относно климата

• Изключване на възможността механизмът да бъде 
допълнение към безплатното разпределение

Искания на CAN Europe, Green 10 & WWF



Социален климатичен фонд и ЕСТЕ 2
• изключване на изкопаемите горива от обхвата на Социалния 
климатичен фонд

• само държави-членки с национална обвързваща цел за 
климатична неутралност могат да имат достъп до ресурси на 
SCF: държавите-членки трябва да поемат отговорност да 
помогнат на своите жители да направят прехода

• Изключване на МСП от обхвата на SCF 

Искания на CAN Europe, Green 10 & WWF



Социален климатичен фонд и ЕСТЕ 2

• контрол върху цената на въглеродните емисии и пълно 
използване на приходите от EСТЕ 2 за декарбонизиране на 
транспорта и сградите. 

• приходи, генерирани от търговията с емисии, трябва да се 
използват за подпомагане на уязвимите граждани и за 
инвестиции за намаляване на емисиите в тези сектори. 

• Запазване на част от приходите за SCF, който е насочен към 
подкрепа на най-уязвимите и стартира поне три години 
преди EСТЕ 2 да засегне домакинствата. 

Искания на CAN Europe, Green 10 & WWF



Регламент за споделяне на усилията

• Отстраняване на т.н.„гъвкавост“ (т.е. компенсиране) със 
сектора на ЗПЗГС (LULUCF). Поглъщанията от гори и почви са 
много трудни за точно измерване и могат да бъдат обърнати 
и не трябва да се третират като тон за тон, еквивалентни на 
емисиите на изкопаеми горива или да се използват за 
забавяне на действието в сградите или транспорта.

Искания на CAN Europe, Green 10 & WWF



Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство:
• увеличаване на поглъщането на въглерод  чрез защита и 
възстановяването на горите, торфищата и други естествени 
екосистеми

• насърчаването на промени в земеделските практики, които са 
печеливши за климата и природата

• Значително увеличаване на поглъщанията и засилване приноса 
на сектора към усилията за постигане на емисионната цел на ЕС 
за 2030 г., посредством установяването на цел за увеличаване на 
поглъщанията до 600 mtCO2eq, разпредена между ДЧ, като 
обвързващи национални цели за 2030 г.

• Без гъвкавост с Регламента за споделяне на усилията

Искания на CAN Europe, Green 10 & WWF



Пленарни гласувания на ЕП – 22.06.2022 г.

❑Докладът на ЕП отхвърлен

❑Прегласуване на ново компромисни предложение

❑SCF остава под въпрос



Предложения на френското председателство - юни 2022 г.

ЕСТЕ 2/Социален климатичен фонд
❑SCF започва същата година като ETS2 (2027 г. в предложението на 

Съвета)

❑„Социални климатични планове“ (SCP) не сами по себе си, а част от 
националните енергийни и климатични планове (NECP)

❑Съществуващите мерки за смекчаване на социалното въздействие 
на ценообразуването на въглеродните емисии могат да бъдат част от 
SCP

❑Изкопаемите горива не са изключени, може да се поддържа 
технология с ниски емисии



Социален климатичен фонд
❑Вместо да облагодетелстват основно групите, отговарящи на 

условията за SCF (т.е. уязвими домакинства и компании), мерките 
трябва да са насочени към тях

❑Фондът да бъде създаден като външни целеви приходи

❑По-нисък бюджет за SCF, ако цената на ETS2 е по-ниска, но не по-
висок, ако цената е по-висока

❑Не е необходимо да се публикуват данни за директно 
подпомагане на доходите

Предложения на френското председателство - юни 2022 г.
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Директива за възобновяемата енергия
•  По отношение на биоенергията предложението не подобрява 
много слабите предложения на Комисията и наистина отслабва 
значително разпоредбата относно каскадно използване и 
устойчивост на биомасата
• Що се отнася до разрешаването, предложението поставя 
презумпцията, че проектите за възобновяема енергия, както и 
мрежите и съхранението са от „преобладаващ обществен интерес“ 
по отношение на Рамковата директива за птиците, 
местообитанията и водите (докато държавите-членки все още 
трябва да спазват всички други разпоредби), но дава възможност 
на MS да ограничи това до определени технологии или части от 
територията.

Предложения на френското председателство - юни 2022 г.



КАКВО ПРЕДСТОИ?

Разглеждане на предложените от Френското 
Председателство компромисни предложения в (ETS, ESR, 
LULUCF),  разрешаване на отворените въпроси и насочване на 
текстовете за евентуалното договаряне на общ подход в 
рамките на редовното заседание на Съвет „Околна среда“ на 
28.06.2022 г. в гр. Люксембург.

(Надяваме се!) обсъждане и прецизиране на национални 
позиции по отделните досиета на Пакет „Подготвени за цел 
55“ в рамикте на новия Консултативен съвет по Европейската 
зелена сделка (КСЕЗС).


